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Offentlighet  

Viktigste nyheter 
Nyheter 
- Epidemien er over de fleste steder på sørlige halvkule. I Europa er bildet ikke 

entydig med liten aktivitet i en del land og høyere eller økende i en del andre 
land. Hovedbølgen kan være i anmarsj i mange land på tre kontinenter på den 
nordlige halvkule.  

- Folkehelseinstituttet i nært samarbeid med Helsedirektoratet og 
Legemiddelverket anbefaler nå at tilbudet om pandemivaksine utvides til hele 
befolkningen når alle i risikogruppene har fått tilbud om vaksine. 

- Sykdommen er etablert i Norge, men vi vet ikke når hovedbølgen kommer: 
o 1,9 % av konsultasjoner i uke 42 var for influensaliknende sykdom, 

lett øking fra uke 41. 
o 329 nye bekreftede tilfeller siste uke; nå totalt 2091 tilfeller. 
o Andelene positive prøver av alle undersøkt prøver ved landets 

laboratorier økte i uke  42 til 20%.  
o Antall innlagte i norske sykehus med ny influensa A(H1N1) per uke 

42  var 15, hvorav 4 på intensivavdeling. Siden 1. september har det 
vært 142 innleggelser, hvorav 27 i intensivavdeling. 

- Den største utfordringen de nærmeste ukene vil være å sørge for 
vaksineforsyning over hele landet og å gi god og nøktern informasjon til alle 
for å minske usikkerheten og gi dem et godt grunnlag å ta avgjørelse om å la 
seg vaksinere på. 

 

Neste rapport 
Ny rapport kommer torsdag 29. oktober. 

 

Rapport 

Innhold Dokumenter 
Situasjonsbilde internasjonalt 
WHOs peker i sin rapportert publisert 16. oktober 2009 for uke 41 på stort sett 
økende influensaaktivitet på den nordlige halvkule. I Nord-Amerika (USA, 
Canada og Mexico) er det høy eller økende influensaaktivitet. Mens det i Kina 
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rapporteres at nær halvparten av virusfunnene er A(H3N2) sesonginfluensavirus 
er ny influensa A(H1N1) dominerende eller enerådende i de andre landene.  
 
I Europa og sentrale og vestlige Asia fortsetter influensaaktiviteten å øke i mange, 
men ikke alle land. Bildet varierer en god del fra land til land. I ukerapporten fra 
ECDC for uke 41 rapporterer følgende land høy eller middels høy 
influensaaktivitet: Storbritannia, Irland, Belgia, Malta, Spaina og Sverige. 16 
europeiske land rapporterer nå økende influensaktivitet. 
 
I tropiske områder er det fortsatt en del influensa, men forekomsten varierer mye 
mellom landene. I sentral-Amerika og Karibia er aktiviteten økende, mens det er 
nedgang i Sør-Amerika og i Sør-Asia. På den sørlige halvkule er aktiviteten 
tilbake på normalnivå. Det nye viruset er det totalt dominerende influensaviruset i 
verden nå med unntak av Kina. 
 
Per 20.10.2009 meldes det om ca. 4600 dødsfall (herunder 228 i EU/EFTA-land) 
blant om lag 400 000 bekreftede tilfeller fra over hundre land. 
 
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 42 var svakt økende sammenliknet med 
foregående uke. Antall laboratoriebekreftede tilfeller er nå godt over to tusen. Vi 
ser en klar økning i andel positive influensaprøver i ulike regioner, og flere lokale 
utbrudd er meldt til Folkehelseinstituttet. 

Samlet tyder overvåkningsdataene på at det pandemiske influensaviruset har 
etablert seg i Norge. En første topp er passert, slik som i de fleste andre 
europeiske land. Etter en periode med forholdsvis lav forekomst observeres nå en 
ny økning av influensaaktiviteten mange steder i Norge. Det er sannsynlig det nye 
influensaviruset vil dominere fremfor tidligere sesongers influensavirus 
kommende vinter.  

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 toppet seg i uke 35 og har 
deretter vært synkende (figur 1). I uke 42 fikk 1,9 % av dem som gikk til legen 
diagnosen ”influensaliknende sykdom”. Høyest andel var i Helseregion Sør med 
2,3 %. 
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Figur 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge. Grafen viser andel (%) av alle 
legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt. 

 
Innleggelser og dødsfall 
Antall inneliggende i norske sykehus med ny influensa A(H1N1) per uke 42 var 
15, hvorav 4 på intensivavdeling (tabell 2). De fleste som har vært/er innlagt er 
yngre enn 65 år (tabell 3). Siden 1. september har det vært 142 innleggelser, 
hvorav 27 på intensivavdeling. Per. 22. oktober har ni personer dødd av 
sykdommen. (Overvåkingen er enda ikke komplett, slik at tallene kan bli endret.) 
 
Tabell 1: Rapporterte inneliggende pasienter med influensa A/H1N1) i de angitte 
tidsrom 

Tidsrom På sykehus (derav 
på intensivavdeling) 

Antall rapporterende 
HF, inkludert private 

sykehus 
1.-7. september 0 4 

8. -14. september 12 (4) 14 

15. – 21. september 6 (3) 17 

22. -28. september 8 (3) 17 

29. september – 5. oktober 8 (5) 17 

6. oktober – 12.oktober 4 (1) 17 

13.oktober – 19. oktober 15(4) 17 
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Figur 2: Inneliggende pasienter på sykehus, fra 1. september 2009. 
 
 
Tabell 2: Totalt innlagte pasienter med ny influensa A(H1N1) fra og med 1. 
september 2009, aldersfordelt.  

 
Totalt 0-4 år 

5-14 
år 

15-29 
år 

30-64 
år 

65+ år 

Totalt i sykehus 142 33 11 30 57 11 
Derav i 
intensivavdeling 

27 0 2 9 15 1 

 
Antall laboratoriebekreftede tilfeller meldt til MSIS 
Siden data hentes inn gjennom ulike systemer, vil ikke alltid tallene stemme 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 gir et ufullstendig 
bilde av situasjonen fordi mange tilfeller ikke blir laboratoriebekreftet.  

Per 21. oktober var det i MSIS-systemet innrapportert 2091 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. Det er få 
kjønnsforskjeller (figur 3). Av de med kjent smittested er de fleste smittet i Norge 
(figur 4). 
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Figur 3. Laboratoriebekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) i Norge meldt 
MSIS, alder og kjønnsfordelt. 

 

 

Figur 4. Laboratoriebekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) i Norge meldt 
MSIS, etter prøvetakingsuke og antatt smittested. Data for siste uker er ikke 
fullstendig og kan bli endret. 

 
Virusovervåking 

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til 
Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset 
(serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårnleger”) 
inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til 
Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet 
utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater 
og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).  

Antallet rapporterte laboratoriepåvisninger passerte en foreløpig topp i uke 29-31 
og stabiliserte seg deretter på et lavere nivå. Noe av denne nedgangen kan ha 
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kommet av mer restriktiv prøvetaking. Andelen av prøver der en finner virus var 
lenge nokså lav, men har økt de siste ukene, (tabell 5). Andelen positive prøver 
økte i uke 42 til 20 %. Noen laboratorier i Fredrikstad, Oslo, Lillehammer og 
Bergen hadde en større økning. Dette reflekterer økende influensaaktivitet flere 
steder i Sør-Norge. 

Blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende 
sykdom, er andelen med påvist virus nå også økende. Prosenten positive synes å 
være høyere for eksempel i Oslo-området. En nedgang til 15% fra 28% i uke 41 
kom av at færre av prøvene var fra sentrale Østlandet. Foreløpige tall fra uke 43 
tyder på ytterligere økt forekomst.  

Fra og med uke 18 og til og med uke 42 er det innrapportert 1665 
laboratoriepåvisninger av ny influensa A(H1N1)v. I tillegg er det meldt 699 
influensavirus A som ikke er subtypebestemt, samt syv influensavirus A(H1N1) 
av sesonginfluensavariant, 28 influensavirus A(H3N2) og 86 influensavirus B 
(tabell 4, figur 5). De tre sesonginfluensa A(H3)-virusene påvist i uke 42 var alle 
hos personer som hadde reist i Asia eller Afrika. I de siste fire ukene har 98 % 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.  

 
Tabell 3. Antall prøver testet og andel positive for influensavirus ved landets 
medisinsk-mikrobiologiske laboratorier. 
 

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 % 
35 168 2722 6.2 % 
36 107 1922 5.6 % 
37 100 2013 5.0 % 
38 94 1698 5.5 % 
39 108 1280 8.4 % 
40 86 947 9.1 % 
41 152 1016 15.0 % 
42 216 1089 19.8 % 

  
 
Fra og med uke 18 og til og med uke 42 er det innrapportert 1665 
laboratoriepåvisninger av ny influensa A(H1N1). I tillegg er det meldt 699 
influensavirus A som ikke er subtypebestemt, samt syv influensavirus A(H1N1) 
av sesonginfluensavariant, 28 influensavirus A(H3N2) og 87 influensavirus B 
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(figur 5). Det er rimelig å anta at de aller fleste påviste influensa A-virusene som 
ikke er subtypet, også er dette viruset. Med dette har vi siste uke passert 2000 
bekreftede og sannsynlige tilfeller av laboratoriepåvist pandemisk influensa. 
 

 
 
Figur 5. Viruspåvisninger etter virustype ved landets medisinsk-mikrobiologiske 
laboratorier. 
 
 
Overvåking av vaksinasjon 
Pr. 23. oktober 2009 skal i overkant av 300.000 doser være distribuert til 
kommuner og helseforetak. 
I vaksinasjonsregistreringsdatabasen PANVAK er det foreløpig ikke registrert at 
noen vaksinedoser er satt. 
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. 
 
Den 13. oktober ble FHI varslet om et mindre utbrudd av ny influensa ved et 
sykehus i Helse Sør-Øst med 7 personer syke og 35 eksponert.  

 
 

 
Kommunikasjon 
Massemediene 
Medieinteressen har vært overveldende til tider,og antall mediehenvendelser har 
vært over 20 enkelte dager. De fleste spørsmålene dreier seg om når 
vaksineringen starter, om distribusjonen, nytt influensadødsfall, sikkerhet og 
bivirkninger, anbefalinger til befolkningen, innholdsstoffene i vaksinen og status 
for influensasituasjonen. 
 
Budskap 
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Vi forventer fortsatt en større bølge av influensatilfeller. Vi ser nå en økt aktivitet, 
men vet ikke om det er en ny mindre bølge eller starten på hovedbølgen. 
 
Det er nok vaksine til alle som vil ha. Tilbudet vil først bli gitt til grupper i 
befolkningen med høyere risiko for komplikasjoner og død, samt helsepersonell. 
Anbefalinger til befolkningen for øvrig vil gis senere.  
 
De første vaksinedosene har nå kommet. I løpet av uke 43 og 44 vil alle 
kommuner og helseforetak ha fått første forsendelse. Det vil bli fortløpende 
utsending av vaksiner fram mot jul. 
 
Internett 
Oppdaterte saker på fhi.no: 
- Råd til gravide og ammende  
- Håndtering av ny influensa A(H1N1) i primærhelsetjenesten  
- Risikogrupper for komplikasjoner av ny influensa A(H1N1)  
- ”Informasjonsmateriell / skjemaer” 
- Distribusjon 
 
Nye saker på fhi.no: 
- Utsending av pandemivaksine til hele landet i løpet av uke 43 og 44 
- Informasjon om gravide og vaksinasjon mot ny influensa A (H1N1) 
- Til alle landets kommuner: Tilbud om gratis annonse - Kort frist 
- Pandemivaksine til gravide 
- Nettprat i Aftenposten: Er svineinfluensavaksinen farlig? 
 
Annet: 
- Alt informasjonsmateriell og alle verktøy for helsepersonell er 

dobbeltpublisert på fhi.no og pandemi.no 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andre tiltak og innspill 
 
Håndtering og verifisering av dødsfall i og utenfor sykehus 
Helsedirektoratet har i en e-post 5.10. etterlyst råd til helsetjenesten om dette. 
Disse rådene er nå ferdige. De omhandler viktigheten av å sikre prøvetaking av 
personer døde i eller utenfor sykehus dersom anamnese eller observasjoner gjør at 
influensa A (H1N1) kan ha vært årsakt til eller medvirkende årsak til dødsfallet. 
Om nødvendig bør det gjøres obduksjon. Retningslinjer for rekvirering av 
obduksjon utenfor sykehus er oppsummert i dokumentet. 
 
Laboratorieundersøkelser av personer med tett kontakt med svinebesetninger 
I nettsaken om Håndtering av ny influensa A(H1N1) i primærhelsetjenesten er det 
føyd til et nytt punkt g) om hvem laboratorieundersøkelse særlig kan være aktuelt 
for: ” Personer med symptomer på influensa og som jobber tett med 
svinebesetninger”  
 
Planforutsetninger 
Helsedirektoratet har bedt Folkehelseinstituttet vurdere det gjeldende 
planscenariet fra 3.9.2009 på nytt. Av nøkkelverdiene i pandemikalkulatoren er 
det hovedsakelig andelen syke som legges inn i sykehus som vurderes. 

 
 
 
 
 
 
http://www.fhi.no
/eway/default.asp
x?pid=233&trg=
MainLeft_6129&
MainArea_5661=
6129:0:15,5004:1:
0:0:::0:0&MainLe
ft_6129=5544:78
134::1:6130:1:::0:
0  

 8

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6129&MainArea_5661=6129:0:15,5029:1:0:0:::0:0&MainLeft_6129=5544:76924::1:6130:4:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6129&MainArea_5661=6129:0:15,5004:1:0:0:::0:0&MainLeft_6129=5544:78134::1:6130:12:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6129&MainArea_5661=6129:0:15,5004:1:0:0:::0:0&MainLeft_6129=5544:78136::1:6130:1:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5631:0:15,5042:1:0:0:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5631:0:15,5040:1:0:0:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,5001:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:80454::1:5569:6:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,5001:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:80456::1:5569:5:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,5001:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:80459::1:5569:4:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,5001:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:80461::1:5569:3:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,5001:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:80541::1:5569:2:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6129&MainArea_5661=6129:0:15,5004:1:0:0:::0:0&MainLeft_6129=5544:78134::1:6130:1:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6129&MainArea_5661=6129:0:15,5004:1:0:0:::0:0&MainLeft_6129=5544:78134::1:6130:1:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6129&MainArea_5661=6129:0:15,5004:1:0:0:::0:0&MainLeft_6129=5544:78134::1:6130:1:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6129&MainArea_5661=6129:0:15,5004:1:0:0:::0:0&MainLeft_6129=5544:78134::1:6130:1:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6129&MainArea_5661=6129:0:15,5004:1:0:0:::0:0&MainLeft_6129=5544:78134::1:6130:1:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6129&MainArea_5661=6129:0:15,5004:1:0:0:::0:0&MainLeft_6129=5544:78134::1:6130:1:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6129&MainArea_5661=6129:0:15,5004:1:0:0:::0:0&MainLeft_6129=5544:78134::1:6130:1:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6129&MainArea_5661=6129:0:15,5004:1:0:0:::0:0&MainLeft_6129=5544:78134::1:6130:1:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6129&MainArea_5661=6129:0:15,5004:1:0:0:::0:0&MainLeft_6129=5544:78134::1:6130:1:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6129&MainArea_5661=6129:0:15,5004:1:0:0:::0:0&MainLeft_6129=5544:78134::1:6130:1:::0:0


Nåværende nøkkelverdi for denne andelen er 0,6 % (0,3-1,0). Erfaringene fra 
Australia og New Zealand og fra Norge tyder foreløpig på at denne andelen er 
lavere, kanskje ned mot 0,1 %. I et planscenario bør vi ta høyde for at situasjonen 
kan bli mer alvorlig enn det som for tiden er gjeldene. Vi vil i en senere rapport 
komme tilbake til dette når vi har studert også andre lands forhold nærmere.  
 
Anbefaling om bruk av vaksinen etter at behovet hos de som nå er anbefalt 
vaksine, er dekket 
Rapport nummer to om vaksinasjon er oversendt Helsedirektoratet i dag.  
Sammendrag og anbefalinger  
- Vi anbefaler å opprettholde tidligere råd om at prioriterte grupper i 

befolkningen (B1, B2 og B3) og i helsetjenesten (H1, H2 og H3) bør ta 
vaksinen og tilbys den før andre grupper. 
- Barn fra 6 måneder til 3 år, som tilhører en av gruppene med økt risiko 

for alvorlig sykdom, er en del av de prioriterte gruppene (B2) og 
anbefales nå å ta vaksine. 

- Vi anbefaler også at resten av befolkningen tar vaksinen, og at de får tilbud 
om dette etter at alle i risikogruppene har fått tilbud om vaksine. Dette 
inkluderer alle over 6 måneder.  

- Dersom en kommune skulle ha for lite vaksine tilgjengelig i forhold til 
etterspørselen når allmenn vaksinasjon har startet, anbefales det at følgende to 
grupper vaksineres først:  
- Husstandsmedlemmer og andre nærkontakter til personer i 

risikogruppene, særlig personer rundt dem med økt risiko som ikke er 
anbefalt vaksine, dvs. barn under 6 måneder og gravide i første 12 uker av 
svangerskapet. 
- Personer som har tett kontakt med svinebesetninger.  

Dersom det er behov for ytterligere prioritering i den generelle befolkningen 
anbefales at man først vaksinerer de yngste.  

 
- Dosering 

- Personer fra 10 år og eldre anbefales i første omgang én dose vaksine.  
- Personer under 10 år anbefales å ta to doser vaksine (halv voksendose à 

0,25 ml) med minst tre ukers mellomrom.  
- Immunsupprimerte personer anbefales å ta to doser vaksine med minst tre 

ukers mellomrom. 
Alle i og utenfor risikogruppen bør ha fått tilbud om én vaksinedose før man evt. 
skal tilby dose nr 2 for personer 10 år og eldre som ikke er immunsupprimert. 

Samhandling og rutiner 

Innhold Dokumenter 
Samhandling 
Folkehelseinstituttet fortsetter sine oppgaver knyttet til overvåking, 
laboratorieberedskap, rådgivning, vaksinasjon og andre oppgaver angitt i 
smittevernloven § 7-9 med forskrifter og i pandemiplanen. I tillegg deltar 
Folkehelseinstituttet i Helsedirektoratets kriseutvalgsmøter hver fredag og støtter 
Helsedirektoratet i dets koordinering av helseberedskapen. 
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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 Bjørn G Iversen som sekretær. De mest involverte 
avdelinger er Avdeling for infeksjonsovervåking, Avdeling for virologi, Avdeling 
for vaksine og Avdeling for kommunikasjon. 

 

Vitenskapelige artikler 
Medarbeidere ved ECDC gjennomgår i en artikkel i Eurosurveillance 
sammensetning og egenskaper til de fire vaksinene som er godkjent i Europa. 
Dette er en fin oversikt over status for vaksinefeltet primo oktober.  
 
En modelleringsartikkel fra USA og en fra Hellas kommer til ganske forskjellige 
resultater vedørende total andel smittede uten og med vaksinasjonsprogram. 
Studien fra USA antyder en andel på 63% mens den fra Hellas antyder 34%, noe 
som indikerer at slike modelleringsstudier må tas med en stor klype salt. 
(Planscenariet i Norge er at 20% av befolkningen blir syke i hovedbølgen.) 
Vaksinasjonsprogrammer kan lite sannsynlig stoppe pandemien. Derfor synes 
individuell beskyttelse å være viktigere enn flokkbeskyttelse. 
 

 
http://www.euros
urveillance.org/Vi
ewArticle.aspx?A
rticleId=19361 
 
http://www.euros
urveillance.org/Vi
ewArticle.aspx?A
rticleId=19356 
 
http://www.euros
urveillance.org/Vi
ewArticle.aspx?A
rticleId=19358 

Internasjonalt samarbeid 
EU: Vi fortsetter å delta i Kommisjonens møter i EWRS-nettverket og i møter i 
ECDC. 

 
 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Risikovurdering 
Konklusjon 
Vi forventer i Norge nå en videre økning av influensaaktiviteten Vi er usikre på 
om vi er i ferd med å gå inn i hovedbølgen. 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 
inntil 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.  
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- Smittsomhet: WHO anser at viruset er mer smittsomt, med en sekundær 
angrepsrate på 18-30 % (mot 5-15 % for sesonginfluensa). Det er så langt få 
tilfeller av smitte til helsepersonell i jobb. 

- Reproduksjonstallet R: Det anslås at en gjennomsnittspasient gir opphav til 
om lag 1,4-1,5 nye pasienter, enkelte har anslag opp mot 3,5. Sesonginfluensa 
har en R på 1,2-1,4. 

- Smittekjede: Viruset har sannsynligvis samme smittekjede som andre 
influensavirus: Smittekilde er pasienter med symptomer. Utgangsport er nese 
og munn (og muligens avføring). Smittemåte er hovedsakelig dråpesmitte og i 
mindre kontaktsmitte (direkte mellom mennesker eller via døde gjenstander 
som dørhåndtak) samt muligens fekal-oral smittemåte og luftbåren smitte. 
Inngangsport er nese, munn og øye. Mulige smittemottakere er trolig alle 
mennesker, men vi kan regne med noe immunitet hos eldre. 

- Andel smittet: Erfaringer fra tidligere pandemier og enkelte andre land nå 
samt R-verdien tilsier kanskje at 30 % av befolkningen blir smittet og syke. I 
tillegg kommer de som får asymptomatisk infeksjon. (Til sammenlikning 
regner med at 5-10 % av befolkningen rammes av sesonginfluensa hver 
vinter.) Seroepidemiologiske studier etter sommerens utbrudd i Australia og 
New Zealand kan gi bedre indikasjoner. 

- Inkubasjonstid: Median 2 (enkelte mener 3-4), variasjon fra 1 til 7. 
Generasjonstiden (tiden fra ett tilfelle til neste som denne smitter er blitt syk) 
er beregnet til 2-3 dager, noe som tyder på kort inkubasjonstid.  

- Smittsom periode: Foreløpige data for virusutskillelse indikerer samme som 
sesonginfluensa, altså en uke fra symptomstart, men vi kan ikke utelukke at 
det er noe smittsomhet like før symptomdebut. 

- Immunitet: Fra USA viser en studie at en tredel av eldre over 60 år har 
kryssreagerende antistoffer mot det nye viruset, noe som kan tyde på 
restimmunitet fra infeksjon med influensa A(H1N1)-virus i perioden mellom 
1918 og 1957. Blant yngre var det ingen immunitet. Det nye A(H1N1)-viruset 
er helt forskjellig fra de A(H1N1)-virus som har gitt sesonginfluensa de 
senere årene. 

- Sykdomsfremkallende evne: Vi anslår at flertallet, kanskje to tredeler, av dem 
som smittes, blir syke. Forventet sykefravær er ukjent. 

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

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

- Virulensgener: Det er foreløpig ikke funnet spesielt alvorlige virulensgener 
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 
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- Letalitet: Letaliteten basert på bekreftede tilfeller blir et overestimat i og med 
man ikke får med i nevneren alle de udiagnostiserte tilfellene. Vi anslår 
letaliteten til et sted mellom 1/1.000 (0,1 %) og 1/10.000 (0,01 %). I USA 
anslår man at den var 0,03 % i april-juni. (Til sammenlikning anslås 
letaliteten ved sesonginfluensa å være rundt 2/1.000 (0,2 %), altså høyere, og 
det skyldes trolig at sesonginfluensa rammer sterkere blant svake eldre.) De 
fleste dødsfall har vært hos personer med underliggende sykdom. Få barn dør. 
Median alder blant døde i USA var 37 år, men aldersspesifikk letalitet er 
høyest over 65 år. Dødsårsak er vanligvis alvorlig viral pneumoni som leder 
til akutt lungesvikt med multiorgansvikt. Det er få tilfeller av bakteriell 
superinfeksjon. 

- Aldersforskjeller: Foreløpig er de fleste pasientene barn og unge voksne 
(mange i 20-årene). Median alder for bekreftede tilfeller har vært 12-17 år. I 
USA er 60 % av pasientene mellom 5 og 24 år. Det kan skyldes a) at det er de 
unge som er eksponert, for eksempel ved reiser, b) at eldre har noe 
restimmunitet fra tidligere sesonger (se over), c) at det er noe med dette 
viruset som gjør det mer sykdomsfremkallende for unge eller d) at unge oftere 
får tatt prøve og dermed blir bekreftede tilfeller som registreres. I USA har 
75 % av sykehusinnleggelsene og 60 % av dødsfallene vært hos personer 
under 50 år. 

- Kjønnsforskjeller: Det er omtrent like mange kvinner som menn blant 
pasientene. 

- Sensitivitet for antivirale midler: Viruset er i dag sensitivt for oseltamivir og 
zanamivir selv om det er registrert 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) 
- 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 %) 
* Vi vurderer å justere dette tallet ned, og vil komme tilbake til dette i en senere 
rapport. 
 
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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