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Offentlighet  

Viktigste nyheter 
Nyheter 
- Både forekomsten av influensaliknende sykdom og antallet 

laboratoriebekreftede influensatilfeller fortsatte å øke kraftig i hele landet i 
uke 45. Vi er derfor inne i en ny bølge som er betydelig større enn 
sommerbølgen. Samlet tyder overvåkningsdataene på at det pandemiske 
influensaviruset nå har spredd seg epidemisk til hele landet, med mest 
omfattende aktivitet på Sør-, Øst- og Vestlandet. Det er usikkert om man nå 
nærmer seg en ny bølgetopp.  

- Noen nøkkeltall: 
o 14,0 % av konsultasjoner i uke 45 var for influensaliknende sykdom, 

opp fra 9,1 % i uke 44. Høyest andel var i Region Sør og Øst med 
henholdsvis 20,3 % og 14,6 %. Sammenliknet med 
influensaaktiviteten tidligere år er aktiviteten nå den høyeste som er 
målt. 

o Ca. 2 500 pasienter testet positivt på influensavirus i uke 45. Samlet 
betyr det at det er rapportert ca. 8500 laboratoriebekreftede tilfeller av 
ny influensa A(H1N1).  

o Andelene positive prøver av alle undersøkte prøver ved landets 
laboratorier forstsetter å øke til 64 % i uke 45, opp fra til 60 % uka 
før.  

o Antall rapportert innlagte i norske sykehus med ny influensa 
A(H1N1) for uke 45 var 86, hvorav 13 på intensivavdeling. I 
perioden 1.9. til 9.11 har det vært 623 innleggelser, hvorav 75 i 
intensivavdeling. Per 11. november har det vært 16 dødsfall knyttet til 
infeksjon med A(H1N1). 

o Beregninger gjort med en rekke forbehold og anslag, antyder at om 
lag 680 000 personer kan ha blitt syke med ny influensa A(H1N1) i 
Norge til nå, og kanskje 300 000  bare siste uka.  

o løpet av denne uken (uke 46) vil ca. 990 000 vaksinedoser være 
distribuert til landets kommuner og helseforetak. Alle ledd i vaksine-
distribusjonen – fra produsent til vaksinatør – gjør sitt ytterste for at 
det blir satt flest mulig vaksinedoser så raskt som mulig. 
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Neste rapport 
Ny rapport kommer torsdag 19. november. 

 

Rapport 

Innhold Dokumenter 
Situasjonsbilde internasjonalt 
WHOs sier i sin rapportert publisert 6.november 2009 for uke 44 at det fortsatt er 
økende influensaaktivitet på den nordlige halvkule. I Nord-Amerika (USA, 
Canada og Mexico) er det høy eller økende influensaaktivitet.  
 
I Europa og sentrale og vestlige Asia fortsetter influensaaktiviteten å øke i mange, 
men ikke alle land. Utenfor EU/EFTA rapporteres det økende aktivitet i blant 
annet Japan, Ukraina, Tyrkia og Russland. I Europa varierer bildet en god del fra 
land til land. I ukerapporten fra ECDC for uke 44 rapporterer følgende land høy 
eller middels høy influensaaktivitet: Belgia, Bulgaria, Island, Irland, Italia, Malta, 
Norge, Nederland, Spania, Storbritannia , Sverige og Tyskland.  
I tropiske områder i Amerika er det fortsatt en del influensa, sørlig i Karibia. På 
den sørlige halvkule er aktiviteten tilbake på normalnivå.  
 
Per 9.11.2009 meldes det om ca. 6 100 dødsfall (herunder 401 i EU/EFTA-land) 
blant om lag 480 000 bekreftede tilfeller fra ca 200 land. 
 

 
 

Situasjonsbilde nasjonalt 
Det følgende bygger på vår ukentlige epidemiologiske oversikt på 
www.fhi.no/nyinfluensa: 
 
Hovedbilde 

Både forekomsten av influensaliknende sykdom og antallet laboratoriebekreftede 
influensatilfeller fortsatte å øke kraftig i hele landet i uke 45, da over 2500 
pasienter fikk laboratoriepåvist influensa. Andelen av prøver som tester positivt 
på influensavirus er fortsatt meget høy. Alle nærmere identifiserte influensavirus i 
uke 45 var den pandemiske stammen. Samlet tyder overvåkningsdataene på at det 
pandemiske influensaviruset nå har spredd seg epidemisk til hele landet, med 
mest omfattende aktivitet på Sør-, Øst- og Vestlandet. 

 
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.  
 
Økningen vi har sett de siste ukene har fortsatt, og i uke 45 fikk 14,0 % av dem 
som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (figur 1). Høyest andel 
var i Region Sør og Øst med henholdsvis 20,3 % og 14,6 %. Sammenliknet med 
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sesonginfluensaaktiviteten tidligere år er aktiviteten nå den høyeste som er målt 
(figur 2). 

Figur 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge. Grafen viser andel (%) av alle 
legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt. 

 
Figur 2. Andel av pasientkonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende 
sykdom” er satt, ukentlige tall fra 1998-2009. 
 

 
Innleggelser og dødsfall 

Antall inneliggende i norske sykehus med ny influensa A(H1N1) i perioden 3. 
november – 11. november var 86, hvorav 13 på intensivavdeling (tabell 2). Merk 
at noen pasienter kan være overført mellom to sykehus innenfor den oppgitt 
tidsperioden, og dermed være dobbeltregistrert. De fleste som har vært/er innlagt 
er yngre enn 65 år (tabell 3). Siden 1. september har det vært 623 innleggelser (til 
og med 9. november), hvorav 75 på intensivavdeling. (Overvåkingen er enda ikke 
komplett, slik at tallene kan bli endret.) Per 11. november har det vært 16 dødsfall 
knyttet til infeksjon med A(H1N1).  

  
 
 
Tabell 1: Rapporterte inneliggende pasienter med influensa A/H1N1) i de angitte 
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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. - 12. oktober 4 (1) 17 
13. - 19. oktober 15 (4) 17 
20. - 26. oktober 18 (3) 15 
27. oktober – 2. november 69 (4) 19 
 3. - 9. november 86(13) 23 
 
 
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 til og med 9. november 2009, aldersfordelt.  

  Totalt 0-4 år 5-14 år 15-29 år 30-64 år 65+ år 
Totalt i sykehus 623 144 97 116 233 33 
Derav i 
intensivavdeling 

75 2 5 22 42 4 

 
Laboratoriebekreftet influensa 

Antallet bekreftede tilfeller gir et ufullstendig bilde av situasjonen fordi mange 
tilfeller ikke blir laboratoriebekreftet. Siden data hentes inn gjennom ulike 
systemer, vil ikke alltid tallene for tilfeller meldt enkeltvis til MSIS og tilfeller 
rapportert aggregert til referanselaboratoriet stemme helt overens. Dette kan blant 
annet komme av at rapporteringen i de forskjellige systemene tar ulik tid. Det er 
også en forsinkelse i innsendingen og innleggelsen av data i MSIS-databasen. Tall 
i MSIS-databasen er derfor lavere enn det reelle tallet på bekreftede tilfeller. Tall 
som rapporteres ukentlig og aggregert fra laboratoriene gir derfor i øyeblikket en 
mer oppdatert oversikt. 
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Antall laboratoriebekreftede tilfeller meldt til MSIS 

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier sender kopi av positive prøvesvar om 
influensavirus A(H1N1) til MSIS/Folkehelseinstituttet. Meldingsplikten for andre 
leger er nå endret, og det er nå bare nødvendig å sende inn MSIS-meldingsskjema 
ved påvist influensavirus når pasienten er vaksinert med Pandemrix, eller har en 
pneumoni, eller er innlagt på sykehus. Vi får derfor ikke lenger informasjon om 
smittested; dette vil uansett være vanskelig å fastslå for mange. 

Per 11. november var det i MSIS-databasen innrapportert 4515 tilfeller av 
bekreftet ny influensa (influensavirus A(H1N1) påvist) eller sannsynlig ny 
influensa (influensavirus A påvist). I tillegg er omtrent 4000 meldinger rapportert, 
men ikke lagt inn i databasen, og disse fremgår derfor ikke i figur 3. Samlet betyr 
det at det per 11. november er rapport ca. 8500 laboratoriebekreftede tilfeller av 
ny influensa (H1N1).  Størstedelen er under 30 år. Det er få kjønnsforskjeller 
(figur 3). Av de med kjent smittested er de fleste smittet i Norge. 

 

Figur 3. Laboratoriebekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) i Norge meldt 
MSIS, alder og kjønnsfordelt. 

 
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).  
 

Både antallet rapporterte laboratoriepåvisninger og andelen prøver som tester 
positivt på influensavirus fortsatte å øke markant i uke 45 (tabell 5). Mer enn 
2500 pasienter testet positivt på influensavirus, og andelen positive prøver økte til 
64 %, fra 61 % i uka før. Disse uvanlig høye tallene reflekterer kraftig 
influensaaktivitet, særlig i befolkningstette strøk i Sør-Norge. En ser nå også 
betydelig økt aktivitet i Nord-Norge.  

Blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende 
sykdom, er andelen med påvist virus fortsatt høy. Bildet varierer fra sted til sted. 
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Prosenten positive synes å være høyere for eksempel i Oslo-området enn i mindre 
befolkningstette områder samt i nord. Det at andelen for fyrtårnprøver nå er lavere 
enn andelen for alle laboratorier reflekterer trolig at det testes særlig aktivt i 
områder der det foreløpig ikke er så omfattende influensaaktivitet. Samlet ble det 
pandemiske viruset påvist i 56 % av fyrtårnprøvene tatt i uke 45.   

Fra og med uke 18 og til og med uke 45 er det innrapportert 5281 
laboratoriepåvisninger av ny influensa A(H1N1)v. I tillegg er det meldt 3435 
influensavirus A som ikke er subtypebestemt, samt syv influensavirus A(H1N1) 
av sesonginfluensavariant, 28 influensavirus A(H3N2) og 89 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 99,9 % 
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 92 947 9,7 % 
41 175 1016 17,2 % 
42 308 1310 23,5 % 
43 1426 2899 49,2 % 
44 2302 3793 60,7 % 
45 2504 3928 63,7 % 
 
 
 
 
Figur 4. Viruspåvisninger etter virustype ved landets medisinsk-mikrobiologiske 
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laboratorier. 

 
 
Overvåking av resistens mot antivirale legemidler  
Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende virusets følsomhet for 
aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell 
tilsynekomst av resistens mot oseltamivir (Tamiflu). I løpet av perioden siden det 
pandemiske viruset dukket opp, har nærmere fire hundre norske virus blitt testet 
for oseltamivirresistens, og alle har vist følsomhet mot medikamentet (tabell 4). 
Det er heller ikke påvist resistens mot zanamivir (Relenza®). 
 
Tabell 4. Overvåking av resistens blant influensavirus i Norge, 2009 

2009 Oseltamivirresistens 

(Tamiflu®) 
Zanamivirresistens 

(Relenza®) 
Adamantan-

resistens 
Til og med 
3. november 

0 % (n=398)* 0 % (n=20) 100 % (n=138) 

    
*Oseltamivirresistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å 
måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.  

 
Andel av befolkningen som anslås å ha vært smittet 
Beregninger gjort med en rekke forbehold og anslag, antyder at om lag 680 000 
personer kan ha blitt syke med ny influensa A(H1N1) i Norge til nå (figur 5). 
Antallet kan være ned mot 340 000 eller opp mot 1 300 000. I  løpet av uke 45 
kan anslagsvis 300 000 blitt influensasyke. 
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Figur 5. Anslag over hvor mange som kan ha fått ny influensa A(H1N1) i Norge 
2009, kumulative tall. 
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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. 
 

 
 

Vaksinasjon – overvåking  
Utsendelse av vaksiner 
Innen utgangen av denne uka (uke 46) skal ca 990.000 doser være distribuert til 
kommuner og helseforetak. Alle helseforetak og alle landets kommuner har 
mottatt første leveranser av vaksiner. I de kommende ukene vil nye 
vaksineleveranser i all hovedsak sendes til store og mellomstore kommuner så 
alle kommunene i løpet av neste uke (uke 47) vil  ha mottatt vaksiner til ca. 20 % 
av befolkningen. 
 
Registrerte satte vaksiner  
I vaksinasjonsregistreringsdatabasen er det foreløpig registrert satt ca. 234 000 
vaksinedoser. Da det tar noe tid fra vaksinedosen er satt til den blir registrert i 
databasen vår, er det reelle tallet satte vaksinedoser betydelig høyere enn det 
registrerte.  
 
Bivirkninger 
Meldinger om mistenkte bivirkninger av vaksinen rapporteres til 
Folkehelseinstituttet. Meldingene vurderes og oversendes fortløpende til 
Legemiddelverket som publiserer dem på sine nettsider. Siste oppdatering per uke 
45 viste at LMV har mottatt 25 meldinger om bivirkninger. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.legem
iddelverket.no/  

Kommunikasjon 
Massemediene 
Medieinteressen er stadig dalende, og ligger nå på rundt 20 mediehenvendelser pr 
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dag. De fleste spørsmålene dreier seg om distribusjon av vaksinen, dødsfall av 
influensaen, dødsfall etter vaksinering (henvises til Legemiddelverket), ulike 
smittevernproblemstillinger samt status for pandemien. 
 
Det har også den siste uken vært formidlet dødsfall i vaksinasjonsperioden, 
fortsatt håndtert av Legemiddelverket og fortsatt framstilt på en nedtonet måte i 
media.. 
 
Budskap 
Vi ser en stadig økende aktivitet, men er ennå ikke sikre på om dette er 
hovedbølgen. 
 
Det er nok vaksine til alle som vil ha. Vaksinasjon av risikogruppene og 
helsepersonell er i gang over hele landet. 
  
Helsemyndighetene anbefaler at alle tar vaksinen for å beskytte seg selv mot 
alvorlig sykdom og død, for å beskytte andre og for å minske smittepresset i 
samfunnet. 
 
Alle kommuner og helseforetak får fortløpende tilsendt vaksine fram mot jul. 
 
Internett 
Oppdaterte saker på fhi.no: 
- Spørsmål og svar 
- Registrerte pandemivaksinasjoner  
- Råd til gravide og ammende  
- Beskytt deg selv og andre mot smitte  
- Pleie av influensasyke hjemme 
- Pleie av influensasyke hjemme 
- Råd om behandling av ny influensa A(H1N1) med oseltamivir  
 
Nye saker på fhi.no: 
- Noen utdypninger om risikogrupper og kontraindikasjoner 
- Pandemivaksine ved eggallergi 
- Pandemivaksinen, utsendelser i uke 46 
 
Alle endringene på nettsidene er formidlet til webredaksjonen for pandemi.no 
 
Annet 
Direktør Geir Stene-Larsen sender fortsatt ut jevnlige informasjonsmeldinger til 
kommunene om alt vi vet og ikke vet rundt vaksinedistriubsjonen. Meldingene 
legges ut på fhi.no, sammen med forventede distrubsjonslister for vaksinen. 
 
Tallene fra PANVAK over registrerte vaksinasjoner oppdateres også jevnlig på 
nettet. 
 
Denne uken ble to videointervjuer med overlege Bjørn Iversen ferdigstilt og lagt 
ut på nettet – spørsmål og svar om vaksinen. 
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Råd og vurderinger om kontakt mellom smittete mødre og nyfødte 
Det har kommet fram at det er til dels ulik praksis ved fødeavdelinger i norske 
sykehus vedr nærkontakt mellom en influensasmittet mor og den nyfødte.  Dette 
spørsmålet er naturlig nok knyttet til spørsmål om amming og smitterisiko.  
Under pandemi.no finnes følgende råd vedr amming.  

Råd til ammende  

Morsmelk er generelt bra for barns evne til å bekjempe infeksjoner. Det 
er ikke noe i veien for å fortsette ammingen selv om mor er syk. Mor 
bør være ekstra påpasselig med håndhygiene og hostehygiene for å 
unngå å smitte barnet. Vær oppmerksom på feber og andre symptomer 
hos barnet. 

 
Ved gjennomgang av andre lands anbefalinger på dette feltet har vi funnet 
følgende: 
 
Sverige  
Brostmjolk overfor inte influensaviruset. Man kan darfor fortsatta att amma aven 
om man ar sjuk, men alternativ ar att  pumpa. Viktig att vara noggrann med 
handhygien. 
 
Storbritannia 
Fra Dept. of Health last modified 4th November 2009  ”If a mother is ill, she 
should continue breastfeeding and increase feeding frequency. If she becomes too 
ill to feed then expressing milk may still be possible.” 
 
Spania 
Fra Ministerio de salud y consumo: Du må forsette å amme selv om du er syk 
eller er behandlet med antiviralia. Bruke munnbind og gode hygienetiltak. Hvis 
sykdom gjør amming umulig eller risiko av smitte er veldig høy , anbefales det å 
pumpe melk. 
 
USA 
CDC er svært forsiktig med konkrete råd. De anbefaler ikke at det skal være 
mindre kontakt enn vanlig mellom smittet mor og barn, men at det skal brukes 
munnbind eller en klut som barriere. ”Ask for help from someone who is not sick 
to feed and care for your baby, if possible” 
 
Australia 
Det foreligger ikke anbefalinger tilgjenegelig på internett verken fra sentrale aller 
regionale australske myndigheter. Det har vært gjort forsøk på å komme i kontakt 
med australske helsemyndigheter per tlf uten at det har lyktes.  
 
 
Anbefaling: 
Folkehelseinstituttet anser at det ikke er grunnlag for å endre gjeldende råd vedr. 
amming og at det derfor heller ikke er grunn til at en smittet mor bør holdes borte 
fra den nyfødte eller ammende spedbarn. Det bør presiseres at en influensasmittet 
mor bruker munnbind ved kontakt med barnet i syv dager etter symptomdebut 
eller, dersom hun har symptomer utover denne perioden, inntil 2 symptomfrie 
dager.    
Det bør være opp til den enkelte fødeavdeling om man i en kortere periode bør 
skille en smittet mor og den nyfødte dersom det foreligger spesielle medisinske 
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forhold hos moren eller barnet.   
 
  

Andre tiltak og innspill 
 
Laboratoriekapasitet 
Landets medisinsk mikrobiologiske laboratorier opplever en enorm pågang av 
prøver til undersøkelse på influensavirus. Mange laboratorier må derfor foreta 
prioriteringer blant de prøvene som sendes inn. Folkehelseinstituttet har gitt råd 
om hvilke grupper det kan være aktuelt å prøveta og undersøke.  
Det er: 

a) Personer som har økt risiko for komplikasjoner av influensa.  
b) Personer med langvarige eller alvorlige symptomer, inkludert alle med 
pneumoni eller behov for sykehusinnleggelse.  
c) Personer i situasjoner der det er viktig av smittevernhensyn å bekrefte 
diagnosen, for eksempel ved større utbrudd eller ved enkelttilfeller i 
institusjoner (inkludert sykehus).  
d) Personer som har nærkontakter i risikogruppene.  
e) Helsepersonell med usikre symptomer dersom det er viktig for 
arbeidsstedet å avklare diagnosen for eventuelt å forkorte fraværsperiode.  
f) Av overvåkingshensyn ønsker vi inntil videre at det tas prøver av 
pasienter med typiske symptomer, men ingen kjent eksponering. 
g) Personer med symptomer på influensa og som jobber tett med 
svinebesetninger.   

 
Folkehelseinstituttet vil i løpe av kort tid vurdere om det i lys av pandemiens 
utvikling er behov for revisjon av denne listen. Det er særlig  pkt f) som ikke 
lenger kan anses som relevant.   
 
Planforutsetninger 
Helsedirektoratet har bedt Folkehelseinstituttet vurdere det gjeldende 
planscenariet fra 3.9.2009 på nytt. ECDC har nå publisert en ny risikovurdering 
med planforutsetninger (se nedenfor), men vi venter fortsatt på WHO sin. Den vil 
inkludere erfaringer fra land på den sørlige halvkule. Vi vil avvente den før vi 
eventuelt reviderer planforutsetningene. 

 
 
 
 
 
 
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  
 
 
 
 

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. 
 
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. 
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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 
 
Innleggelser i Irland 
Kolleger fra det irske smitteverninstituttet har analysert de 205 pasientene som 
var innlagt mellom april og oktober. Hospitaliseringsraten var høyest hos ungdom 
og hos personer over 65 år. Nitten pasienter (9 %) ble overført til 
intensivavdeling. Median oppholdstid var 24 dager. Astma var den hyppigste 
risikofaktor. 
 
Personlig beskyttelsesutstyr for helsepersonell 
En artikkel i Lancet Infectious Diseases drøfter smittemåte for denne influensaen 
og beskyttelsesutstyr, særlig åndedrettsvern versus munnbind. Forfatteren 
bemerker at det er noen holdpunkter for luftbåren smitte selv om dråpesmitte er 
klart dominerende. Bruk av åndedrettsvern i helsetjenesten alltid Anses likevel 
som urealistisk. 

 
 
 
 
http://www.who.i
nt/wer/2009/wer8
444.pdf 
 
http://www.cdc.g
ov/mmwr/preview
/mmwrhtml/mm5
828a2.htm 
 
http://jama.ama-
assn.org/cgi/repri
nt/302/17/1896 
 

Internasjonalt samarbeid 
 
EU: Vi fortsetter å delta i Kommisjonens møter i EWRS-nettverket og i møter i 
ECDC. 
 
ECDC har oppdatert sin risikovurdering. Nye data underbygger tidligere 
antagelser om denne pandemien. 
 
ECDC har også oppdatert sine planleggingsforutsetninger. Vi har deltatt i en 
undergruppe av ECDCs fagråd som har arbeidet med dette. Legg merke til at 
ECDC i planforutsetningene ikke tar hensyn til effekter av vaksinasjon og andre 
smitteverntiltak. Et liknende dokument er ventet fra WHO om kort tid. Vi vil 
benytte disse i en oppdatering av det norske planscenarioet. 
 
WHO 
WHO har revidert sine råd om klinisk håndtering av pasienter med ny influensa 
A(H1N1). Ifølge WHO har gjennomsnittlig halvparten av innlagte pasienter hatt 
minst en underliggende risikofaktor. Om lag 1/3 av pasienter overført til 
intensivavdeling har vært tidligere friske. WHO gjentar at viruset smitter på 
samme måte som sesonginfluensavirus. Dråpesmitteregime anbefales. Ved 
aerosolgenererende prosedyrer bør mer beskyttelse benyttes. 
 
Når epidemien er kommet til et sted, kan pasienter diagnostiseres på klinisk og 
epidemiologisk grunnlag. Pasienter må bes kontakte lege igjen dersom de utvikler 
symptomer på forverring eller dersom de ikke blir bedre innen 72 timer (tre 
døgn). 
 
WHO anbefaler antiviral behandling primært for dem med alvorlig sykdom og 

 
 
http://www.ecdc.e
uropa.eu/en/healt
htopics/Document
s/0908_Influenza
_AH1N1_Risk_A
ssessment.pdf 
 
 
http://ecdc.europa
.eu/en/healthtopic
s/Documents/091
111_Pandemic_(
H1N1)_2009_Pla
nning_Assumptio
ns_for_EU_EEA_
countries.pdf 
 
 
 
http://www.who.i
nt/csr/resources/p
ublications/swinef
lu/clinical_manag
ement_h1n1.pdf 
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dem som tilhører risikogruppene. 
 
EpiNorth 
Gjennom vårt EpiNorth-nettverk, som inkluderer Hviterussland og Ukraina, 
følger vi situasjonen i disse landene og Moldova nøye. Vi forsyner ECDC med 
oppdateringer for deres statusrapporter. Vi vurderer at situasjonen i Ukraina er 
alvorlig, men skyldes det samme viruset. Vi tror konsekvensene i form av antall 
dødsfall har blitt alvorlige fordi helsetjenesten i landet har vært dårlig beredt til å 
diagnostisere og behandle pasientene. I tillegg tror vi at situasjonen kan 
sammenliknes noe med Mexico i april-mai, nemlig at overvåkingen er forvirrende 
og dødsfall tilskrives influensa uten at det nødvendigvis stemmer. 

 
 
 
 
www.epinorth.org 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Risikovurdering 
Konklusjon 
Vi ser nå i Norge en kraftig økning av influensaaktiviteten, spesielt i Sør- , Øst- 
og Vestlandet, men hele landet er rammet. Vi er i gang med en ny bølge som er 
større enn den forrige og betydelig større enn en vanlig sesonginfluensa. Vi 
estimerer at ca 14% av befolkningen allerede kan ha vært smittet, men dette 
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 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 

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 
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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 både å skyldes influensavirus og 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:  

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

o kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig 
hjertesvikt. Ukomplisert høyt blodtrykk regnes ikke som risiko 

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

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 
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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 også 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. 
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