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Rapport 
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Innhold 49. statusrapport som oppdaterer tidligere rapporter. Forrige rapport var 26.11.2009.  
Sendt til Helsedirektoratet 

med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet, Helsetilsynet og Legemiddelverket 
Forfatter Bjørn Iversen 
Offentlighet  
Ny rapport Neste rapport kommer torsdag 17. desember. Den vil være årets siste statusrapport om 

ikke noe uventet skjer. 

Viktigste nyheter 
Nyheter 

 Både forekomsten av influensaliknende sykdom og antallet 
laboratoriebekreftede sank i alle landets regioner i uke 49. Omkring 
300 pasienter fikk laboratoriepåvist influensa. Tallene indikerer nå 
influensaaktivitet på nivå med vanlig sesonginfluensa. Alle nærmere 
identifiserte influensavirus i uke 49 var den pandemiske stammen. 
Antall rapporterte innleggelser på sykehus var synkende 
sammenliknet med de foregående ukene.  

 Selv om toppen ser ut til å være nådd for denne bølgen av pandemien 
vil vi fortsatt oppfordre folk til å ta vaksinen. Det er fortsatt betydelig 
influensaaktivitet i hele landet og det kan komme flere bølger i 
vinter. Særlig barn, ungdom og unge voksne bør ta vaksinen fordi 
disse gruppene er de som hyppigst er rammet av denne influensaen 
og de samme aldersgruppene er de som mest effektivt sprer 
luftveisvirus. 

 Vaksinene til pasienter med svært alvorlig eggallergi – Celvapan – er 
nå sendt ut til helseforetakene etter avtale med alle de fire regionale 
helseforetakene. 

 
Noen nøkkeltall 

 3,5 % av konsultasjoner i uke 49 var for influensaliknende sykdom, 
ned fra 5,3 % i uke 48. Høyest andel var i Region Nord med 5,7 %, 
lavest i Region Vest med 2,9 %. Selv om det er en nedgang er dette 
likevel betydelig influensaaktivitet.  

 315 pasienter testet positivt på influensavirus i uke 49. Samlet betyr 
det at det er rapportert noe over 12 000 laboratoriebekreftede tilfeller 
av ny influensa A(H1N1). Størstedelen (70 %) av de smittede er 
under 30 år. 

 Andelene positive prøver av alle undersøkte prøver ved landets 
laboratorier var 29,5 % i uke 49, omtrent det samme som i uke 48 
hvor 27,1 % av prøvene var positive.  
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 Antall rapportert innlagte i norske sykehus med ny influensa 
A(H1N1) for uke 49 var 27, hvorav 15 på intensivavdeling. I 
perioden 1.9. t.o.m. 8.12 har det vært 1238 innleggelser, hvorav 169 i 
intensivavdeling. Per 9. desember har det vært 27 dødsfall knyttet til 
infeksjon med A(H1N1), to nye siste uka.  

 Beregninger gjort med en rekke forbehold og anslag, antyder at i om 
lag 850 000 personer kan ha blitt syke med ny influensa A(H1N1) i 
Norge til nå, og kanskje 40 000 nye siste uka.  

 Innen utgangen av denne uken (uke 50) skal i underkant av 2,9 
millioner doser være distribuert til kommuner og helseforetak. 
Alle landets kommuner vil i løpet av uken ha mottatt vaksine til 
minst 52 % av befolkningen.  

Rapport 

Innhold Dokumenter 
Situasjonsbilde internasjonalt 
WHOs sier i sin rapportert publisert 4. desember 2009 at de har sluttet å 
rapportere antall bekreftede tilfeller fordi bare en liten andel av tilfellene blir 
laboratoriebekreftet. Det er fortsatt høy eller økende influensaaktivitet på den 
nordlige halvkule.  
 
I Nord-Amerika ser influensaaktiviteten ut til å ha nådd en topp selv om det 
fortsatt ses en økning i antall sykehusinnleggelser og dødsfall. Antall 
sykehusinnleggelser i USA har vært høyere enn hva som er vært sett i tidligere 
sesonger for alle aldersgrupper unntatt hos eldre over 65 år. I nordlige områder av 
Asia er det fortsatt aktiv smittespredning. I tropiske områder er influensaen påvist 
de fleste steder, men aktiviteten er varierende. I Afrika påvises både ny influensa 
A(H1N1)-virus og sesonginfluensavirus A(H3N2). På den sørlige halvkule er 
aktiviteten tilbake på normalnivå.  
 
I Europa er det omfattende influensaspredning i det meste av verdensdelen. En 
topp ser ut til å være nådd i flere land i nord og vest. Mer enn 99 % av subtypet 
influensavirus er ny influensa A(H1N1).  
 
Per 9.12.2009 meldes det om 10 074 dødsfall (herunder 1 084 i EU/EFTA-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 
sank i alle landets regioner i uke 49. Omkring 300 pasienter fikk laboratoriepåvist 
influensa. Tallene indikerer nå influensaaktivitet på nivå med vanlig 
sesonginfluensa. Alle nærmere identifiserte influensavirus i uke 49 var den 
pandemiske stammen. Antall rapporterte innleggelser på sykehus var synkende 
sammenliknet med de foregående ukene.  

 

 2

http://www.fhi.no/nyinfluensa


 
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.  
 
Uke 49 viste en nedgang i aktiviteten for alle regioner. I uke 49 fikk 3,5 % av dem 
som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende sykdom” (figur 1 og 2). Høyest 
aktivitet var det i Region Nord, med 5,7 %. 
 
Nedgangen i influensaaktivitet kan fortsette de neste ukene, men en tredje bølge 
på vinteren kan ikke utelukkes. Eventuelt kan aktiviteten flate seg ut og legge seg 
på et høyere nivå enn det vi vanligvis ser.  
 

Figur 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge. Grafen viser andel (%) av alle 
legekonsultasjonene pr. uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt. 
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Innleggelser og dødsfall 
Antall inneliggende i norske sykehus med ny influensa A(H1N1) i perioden 1. 
desember – 7. desember var 27, hvorav 15 på intensivavdeling (tabell 1, figur 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 2). Siden 1. september har det vært 1283 innleggelser 
(til og med 7. desember), hvorav 169 på intensivavdeling. (Overvåkingen er enda 
ikke komplett, slik at tallene kan bli endret.) 
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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. - 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 
10. november – 16. november 89 (24) 23 
17. november – 23. november 60 (13) 22 
24. november – 30. november 37 (19) 24 
1. desember – 7. desember 27 (15) 20 
 
Figur 2: Inneliggende pasienter på sykehus, fra 1. september 2009. 
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Tabell 2: Totalt innlagte pasienter med ny influensa A(H1N1) fra og med 1. 
september til og med 2. desember  2009, aldersfordelt.  

  Totalt 0-4 år 5-14 år 15-29 år 30-64 år 65+ år 

Totalt i sykehus 1238 308 196 221 475 83 

Derav i 
intensivavdeling 

169 9 12 38 100 10 

 
Det er rapportert om to nye dødsfall siden forrige oppdatering. Den ene var en 
kvinne i aldersgruppen 40-60 fra Buskerud fylke, og den andre var en mann i 
aldersgruppen 20-40 år, fra Aust-Agder fylke. Begge personene tilhørte 
risikogruppe for alvorlig influensasykdom.  
Totalt har det per 9. desember har det vært 27 dødsfall knyttet til infeksjon med 
A(H1N1).  
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En kvinne og en gutt fra Østfold, to kvinner fra Hedmark, to barn, en mann og tre 
kvinner fra Oslo, ett barn fra Vest-Agder, en mann fra Hordaland, en kvinne fra 
Rogaland, tre menn fra Oppland, en mann fra Telemark, en tenåring fra Vestfold, 
tre kvinner og en mann fra Akershus, en mann i 50-årene fra Sør-Trøndelag, en 
kvinne fra Rogaland, en kvinne fra Buskerud, en mann fra Aust-Agder og en 
dansk mann som oppholdt seg i Norge.  
 
Av de døde er seks i aldersgruppen 0-19 år, ni i aldersgruppen 20 - 39, ni i 
aldersgruppen 40 – 59 og tre i gruppen over 60 år. For 21 av de døde er det 
rapportert at de har hatt underliggende sykdom som har medført økt risiko for 
alvorlig sykdom ved influensa. Da innsamling og bearbeiding av informasjonen 
fortsatt pågår, kan disse opplysningene komme til å bli endret senere.  
 
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. 
 
Virologisk overvåking basert på ukerapporter og fyrtårnprøver 
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).  
 
Selv om siste ukes tall er ufullstendige, indikerer de at antallet 
laboratoriepåvisninger fortsatte å gå ned. Andelen prøver som tester positivt på 
influensavirus var fortsatt høy men også den med synkende tendens (tabell 3).  
 
315 pasienter testet positivt på influensavirus. Selv om tendensen er synkende 
indikerer dette høye tallet fortsatt betydelig influensaaktivitet.  
 
Blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende 
sykdom, er andelen med påvist virus også klart avtakende. Samlet ble det 
pandemiske viruset påvist i 41 % av fyrtårnprøvene tatt i uke 49.   
 
Fra og med uke 18 og til og med uke 49 er det innrapportert 7958 
laboratoriepåvisninger av ny influensa A(H1N1)v. I tillegg er det meldt 4597 
influensavirus A som ikke er subtypebestemt, samt syv influensavirus A(H1N1) 
av sesonginfluensavariant, 28 influensavirus A(H3N2) og 91 influensavirus B 
(figur 3). De tre sesonginfluensa A(H3)-virusene påvist i uke 42 var alle hos 
personer som hadde reist i Asia eller Afrika, mens de to siste type B-virusene var 
importert fra Asia og Midtøsten. I de siste fire ukene har alle 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 3. Viruspåvisninger etter virustype ved landets medisinsk-mikrobiologiske 
laboratorier. 

 
 
Tabell 3. Andel positive prøver (alle influensavirus inkludert) blant alle testede, 
fordelt per uke. * 

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 1928 5,5 % 
37 101 2013 5,0 % 
38 94 1718 5,5 % 
39 110 1295 8,5 % 
40 94 1036 9,1 % 
41 176 1117 15,8 % 
42 311 1484 21,0 % 
43 1465 3637 40,3 % 
44 2432 5812 41,8 % 
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45 2599 5927 43,9 % 
46 1727 4520 38,2 % 
47 782 2464 31,7 % 
48 535 1973 27,1 % 
49 304 1032 29,5 % 

* Flere av laboratoriene har nå gjort endringer i testrutinene for å kunne ta unna de mange prøvene, 
og dette har også påvirket tallene som blir registrert for antallet som er testet for influensa. FHI har 
derfor revidert utregningen av antallet undersøkte prøver og dette har ført til lavere prosentanslag for 
de siste ukene enn de som ble publisert i rapportene for uke 44 og 45. Data for de siste ukene er ikke 
fullstendige og kan bli endret. 

 
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 over fem 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 

T.o.m 25. 
november 

0 % (n=577)* 0 % (n=20) 100 % (n=138) 

*Oseltamivirresistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å 
måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.  
 
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 8. desember var det i MSIS-databasen innrapportert ca. 6500 tilfeller av 
bekreftet ny influensa (influensavirus A(H1N1) påvist) eller sannsynlig ny 
influensa (influensavirus A påvist). I tillegg er omtrent 6000 meldinger rapportert, 
men ikke lagt inn i databasen, og disse er derfor ikke inkludert i figur 4. Samlet 
betyr det at det per 8. desember er rapport om noe over tolv tusen 
laboratoriebekreftede tilfeller av ny influensa (H1N1). Størstedelen (70 %) er 
under 30 år. Det er få kjønnsforskjeller (figur 4). 
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Figur 4. Laboratoriebekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) i Norge meldt 
MSIS, alder og kjønnsfordelt. 

Beregning av antall smittede 
Det finnes ikke noen måte å telle eksakt hvor mange som har hatt pandemisk 
influensa. De færreste med influensa oppsøker lege, og bare et utvalg leger 
rapporterer sine influensatilfeller til Folkehelseinstituttet. Vi har derfor gjort et 
forsøk på å beregne hvor mange det kan være. Beregningen baserer seg på en 
rekke forbehold og anslag, og er dermed nokså usikker. Metoden som er brukt er 
følgende:  
 Et antall fastleger rapporterer til FHI hver uke antall pasienter de har hatt og 

som har fått diagnosen influensa (ICPC-kode R80). De rapporterer også hvor 
mange pasienter de har på sine lister.  

 Antall tilfeller av influensa justeres derfor opp etter folketallet i landet ved å 
multiplisere det med landets befolkning og dividere på antall personer på 
fastlegelistene. Dermed får vi et anslag over hvor mange som har gått til leger 
i hele Norge og fått diagnosen influensa. 

 Ikke alle som går til lege og får diagnosen influensa har virkelig influensa. 
Antall som virkelig har influensa og som har gått til lege justeres ved å 
multiplisere antall med influensa med andelen av de som det tas prøve av og 
som har en positiv prøve. I sommer var denne andelen meget lav (2 % - 3 %), 
mens den i oktober-november har vært betydelig høyere. Jo lavere andel 
positive, jo færre pasienter har virkelig influensa. 

 Vi vet ikke hvor stor andel av personer med influensa som oppsøker lege. Det 
er ikke gjort noen undersøkelser om det i Norge. Vi har derfor laget tre 
anslag, 5 %, 10 % og 20 % for å kunne beregne hvor mange som har hatt 
influensa i Norge. Jo lavere andel med influensa som oppsøker lege, jo flere 
blir beregnet å ha hatt det i samfunnet. 

 
Basert på disse forutsetningene og antagelsene, har vi beregnet hvor mange som 
kan ha hatt pandemisk influensa (figur 5). Anslaget må tolkes med stor 
forsiktighet. Vi anslår at snaut 40 000 har fått influensa siste uka. Beregningen 
over hvor mange som kan ha vært syke er da til sammen: lavt anslag drøyt 
400 000, høyt anslag snaut 1,7 millioner og middels anslag 850 000 personer. 
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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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Vaksinasjon – overvåking  
 
Utsendelse av vaksiner 
Innen utgangen av denne uken (uke 50) skal i overkant av 2,9 mill doser være 
distribuert til kommuner og helseforetak. Alle landets kommuner vil i løpet av 
uken ha mottatt vaksine til minst 52 % av befolkningen.  
 
Registrerte satte vaksiner  
I vaksinasjonsregistreringsdatabasen er det foreløpig registrert satt ca. 1,1 mill 
vaksinedoser. Dette er fortsatt langt under det antall personer som reelt er 
vaksinert. Hvis vaksinasjonen blir registrert i webløsningen PANVAK eller i 
SYSVAK (ved helsestasjoner o.l.) vil disse registreringene overføres til det 
nasjonale registeret umiddelbart. Vi vet at mange benytter papirskjema under 
vaksinasjonen for senere å etterregistrere i webløsningen PANVAK eller for å 
sende disse til Folkehelseinstituttet for registrering. Dette vil føre til et etterslep av 
registreringer. 
 
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 
49 viste at Legemiddelverket har mottatt 496  rapporter om mistenkte 
bivirkninger. Dette inkluderer alle hendelser som er rapportert fra samme tidsrom 
som vaksinen er satt, uavhengig av om vaksinen var årsak eller ikke. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.fhi.no
/eway/default.asp
x?pid=233&trg=
MainArea_5661&
MainArea_5661=
5631:0:15,5062:1:
0:0:::0:0  
 
 
 
 
 
 
http://www.legem
iddelverket.no/  

Kommunikasjon 
Massemediene 
Den siste uken har det vært under 10 mediehenvendelser pr. dag om pandemien 
og ingen i helgen. Spørsmålene har dreid seg om vaksineoppslutningen rundt om i 
kommunene, status for antall syke og antall vaksinerte, bivirkninger av vaksinen 
og dødsfall etter vaksinasjon. 
 
Budskap 
Forekomsten av influensaliknende sykdom og antallet laboratoriebekreftede 
synker fortsatt for landet som helhet.  
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Det er nok vaksine til alle som ønsker det. Vaksinasjon av den generelle 
befolkningen er i gang i de fleste kommuner.  
  
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 bydeler skal i løpet av inneværende uke ha fått vaksiner til 
minst 52 % av innbyggerne. Siste utsending av vaksiner til kommuner og 
helseforetak før jul blir i uke 51.  
 
Internett 
Oppdaterte saker på fhi.no: 

 Råd om reiser til utlandet for større grupper (skolereiser, korpsreiser, firmaturer 
etc.)  

 Ny influensa A(H1N1): Råd om reiser til utlandet  
 Ny influensa A(H1N1): Råd om konferanser/møter i Norge og besøk fra utlandet  
 Håndtering av ny influensa A(H1N1) i primærhelsetjenesten  
 Råd om behandling av ny influensa A(H1N1) med oseltamivir  
 Råd om beskyttelse av helsepersonell mot ny influensa A(H1N1)  
 Råd til nærkontakter av tilfeller med ny influensa A(H1N1)  
 Råd til gravide og ammende  
 Pleie av influensasyke hjemme 
 Beskytt deg selv og andre mot smitte  
 Råd til personer med økt risiko for alvorlig sykdom  
 Risikogrupper for komplikasjoner av ny influensa A(H1N1)  
 Råd om smittevern i barnehager og skoler ved influensa  

 
Nye saker på fhi.no: 

 Intervall mellom Pandemrix og andre vaksiner 
 Vaksine til personer med alvorlig eggallergi er kommet 
 Hvem får tilbud om pandemivaksinen Celvapan?  
 Kort informasjon om pandemivaksinen Celvapan  
 Frykt for nålestikk i forbindelse med vaksinering 
 Celvapan pakningsvedlegg (pdf) 
 Vaksinasjonskort for vaksinen Celvapan  

 
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 vaksinedistribusjonen. Meldingene 
legges ut på fhi.no, sammen med forventede distribusjonslister for vaksinen. 
 
Tallene fra PANVAK over registrerte vaksinasjoner oppdateres også jevnlig på 
nettet. 
 
Vitenskapelige artikler 
 
Beregninger av nøkkeldata 
Forskere fra UK, USA og Hongkong har forsøkt å beregne risikoen for 

 
 
http://www.plosm
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http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6129&MainArea_5661=6129:0:15,5006:1:0:0:::0:0&MainLeft_6129=5544:79085::1:6130:1:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6129&MainArea_5661=6129:0:15,5006:1:0:0:::0:0&MainLeft_6129=5544:79085::1:6130:1:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6129&MainArea_5661=6129:0:15,5006:1:0:0:::0:0&MainLeft_6129=5544:76253::1:6130:4:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6129&MainArea_5661=6129:0:15,5006:1:0:0:::0:0&MainLeft_6129=5544:76839::1:6130:2:::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::1:6130:3:::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=5544:76149::1:6130:23:::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=5544:76332::1:6130:22:::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=5544:76843::1:6130:21:::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=5544:76924::1:6130:20:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6129&MainArea_5661=6129:0:15,5010:1:0:0:::0:0&MainLeft_6129=5544:76841::1:6130:5:::0:0
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=5544:76951::1:6130:2:::0:0
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=5544:78136::1:6130:1:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6129&MainArea_5661=6129:0:15,5010:1:0:0:::0:0&MainLeft_6129=5544:77001::1:6130:2:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,5034:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:81562::1:5569:2:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,5034:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:81568::1:5569:2:::0:0
http://www.fhi.no/dokumenter/34f9bd1508.pdf
http://www.fhi.no/dokumenter/52864e472f.pdf
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,5034:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:81632::1:5569:2:::0:0
http://www.slv.no/upload/pakningsvedlegg/pakningsvedlegg_celvapan_nov09.pdf
http://www.fhi.no/dokumenter/a5461a8968.doc
http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1000207
http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1000207


sykehusinnleggelse, intensivbehandling og død basert på data fra to stater i USA, 
med to ulike estimeringer av totalt antall syke. 
 
Første beregning anslår at 1,44% av de med pandemisk influensa må på sykehus, 
0,24% må i intensivavdeling og 0,048% dør. Det skulle grovt sett si at av 10 000 
syke havner 150 på sykehus, 25 i intensivavdeling og 5 dør. 
 
Andre beregning anslår at 0,16% av de med pandemisk influensa må på sykehus, 
0,028% må i intensivavdeling og 0,007% dør. Det skulle grovt sett si at av 10 000 
syke havner 16 på sykehus, 3 i intensivavdeling og under 1 dør. 
 
Det er mulig at selv det gunstigste anslaget er en overestimering. Uansett er 
konklusjonen den samme som vi har fremmet hele tiden: Dette er en overveiende 
mild pandemi. 
 
Effekt av oseltamivir 
En Cochrane-oversikt fra 2005 over randomiserte placebokontrollerte studier om 
effekten av oseltamivir og zanamivir mot influensa er oppdatert. Oseltamivir har 
følgende effekt: Vedvarende profylakse 73% (33-89%) beskyttelse mot 
laboratoriebekreftet influensa. Posteksponeringsprofylakse 84% (49-95%). Ved 
behandling av influensaliknende sykdom gikk symptomene over 1,2 (1,06 – 1,35) 
ganger så raskt. Det var ingen sikre holdepunkter for beskyttelse mot 
komplikasjoner. Det må antas at behandlingen har omtrent samme effekt mot 
pandemisk influensa. Samlet gir studiene god støtte for de behandlingsråd vi har 
gitt siden starten av pandemien. 
 
I samme utgave av BMJ var det flere bakgrunnsartikler og en lederartikkel som 
drøftet tilgjengelighet av data fra studier i regi av produsenten. Disse studiene har 
vært tilgjengelige for legemiddelmyndighetene, men de er ikke publisert. 
 
Lungepatologiske funn 
Leger fra New York beskriver de lungepatologiske funn hos 34 dødsofre. De 
fleste hadde underliggende sykdom. De patologiske funnene var som ved tidligere 
pandemier med skade langs hele luftveiene. Halvparten hadde sekundær bakteriell 
pneumoni. 
 
Influensainfeksjoner hos vaksinerte pasienter 
Veldig foreløpige data fra Norge tyder på at vaksinen beskytter bra. Ved utløpet 
av uke 48 hadde vi registrert 105 personer med laboratoriebekreftet influensa etter 
vaksinasjon. For 91 av dem har vi foreløpig datoer for vaksinasjon og sykdom. 75 
av dem ble syke før dag 10. Åtte mellom dag 10 og 14. Seks ble syke etter dag 14. 
 
Pandemien i Australia 
Myndighetene i Australia oppsummerer kort influensaperioden fra mai til 
november 2009: Fraværsstatistikk tilsvarte landets verste influensasesong som var 
i 2007, hospitaliseringsrate 23 per 100 000 populasjon, med høyest 
hospitaliseringsrate hos barn under 5 år.  387 pasienter over 20 år ble innlagt 
intensivavdelinger med viral pneumoni, mot 57 i et vanlig år. Totalt 190 dødsfall. 

/info%3Adoi%2F
10.1371%2Fjourn
al.pmed.1000207 
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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 regelmessig i Helsedirektoratets kriseutvalgsmøter 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. 

 
 

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. 

 

Internasjonalt samarbeid 
EU: Vi fortsetter å delta i Kommisjonens møter i EWRS-nettverket og i møter i 
ECDC. Tirsdag og onsdag denne uka deltok vi i ECDCs fagrådsmøte der 
influensa var et viktig tema. Det ser ut til at Sverige og Norge er kommet lengst i 
vaksinering. Den norske situasjonen ble presentert. Det var en del undring over 
våre tiltak for økt bruk av Tamiflu, blant annet av frykt for resistensutvikling. Vi 
fikk ros for å ha varslet om D222G-mutasjonen. 
 
WHO: Betydningen av mutasjonen D222G ble diskutert i en telefonkonferanse 
med WHO tirsdag.. 

 
 

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. 
 

 
 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Råd om videre vaksinasjon 
Vaksinasjonen går nå greit i de aller fleste kommunene, og Folkehelseinstituttet 
mottar nå ikke rapporter om lange køer og mye venting. I løpet av inneværende 
uke vil Folkehelseinstituttet ha sendt ut vaksiner til 52 % av landets befolkning, 
og hvis de videre leveransene til Norge kommer som planlagt, vil vi ha sendt ut 
vaksiner til 80 % av befolkningen i løpet av uke 1, 2010. Noen forslag til 
praktiske råd rundt videre vaksinasjon: 
- I uke 52 og 53 blir det ingen utsending av pandemivaksine. Første utlevering 

etter nyttår blir i uke 1 
- Kommuner som ønsker stopp eller pause i leveransene – og som ikke allerede 

bedt om det – må gi beskjed per e-post til massevaksinasjon@fhi.no før 

 
 

 12

mailto:utbrudd@fhi.no


 13

onsdag 16. desember kl 12. 
- Fra uke 2, 2010 planlegger Folkehelseinstituttet å gå over til en 

bestillingsordning som innebærer at kommunen selv må bestille mer vaksine 
hvis den ønsker det. 

- Tilbudet om vaksinasjon til kommunens befolkning bør opprettholdes noe tid 
utover vinteren fordi det alltid vil komme noen etternølere, og fordi det kan 
oppstå økt etterspørsel igjen senere hvis det skulle komme en ny 
influensabølge. Men omfanget av tilbudet kan naturligvis reduseres når 
etterspørselen begynner å dabbe av.  

- Gravide som kommer over 12. svangerskapsuke og barn som blir eldre enn 
seks måneder i tiden framover, bør også tilbys vaksine. 

- Vaksinene til pasienter med svært alvorlig eggallergi – Celvapan – er nå sendt 
ut til helseforetakene etter avtale med alle regionale helseforetak. Informasjon 
om dette er lagt på nettsidene våre. 

 
Nærmere definisjon av hvem som skal regnes å være immunsupprimert 
Folkehelseinstituttet har mottatt flere henvendelser med ønske om en mer detaljert 
definisjon av hvem som skal regnes som immunsupprimert og dermed anbefales 
to doser pandemivaksine. Forespørselen har vært diskutert grundig, men vi finner 
det svært vanskelig å komme med en detaljert liste over tilstander som skal regnes 
med fordi en slik liste aldri vil kunne være komplett. I tillegg kan det være behov 
for en individuell vurdering. Det er bedre å tilby to vaksinedoser til noen som ikke 
behøver to doser enn det motsatte fordi vi har rikelig med vaksiner i Norge, 
kostnadene ved vaksinasjon er ikke høye og det ses svært få alvorlige 
bivirkninger.  
 
Immunsvikt kan generelt deles opp i tre grupper: 

- Medfødte immunsvikttilstander  
- Ervervete immunsvikttilstander  
- Personer på behandling med immunsuppresive midler  

 
Når det gjelder vurdering om to doser pandemivaksine regnes gravide ikke som 
immunsupprimerte. Det gjør heller ikke personer som selv mener de har et svakt 
immunforsvar, bare på grunnlag av at de ofte får infeksjoner. Her må allikevel 
legene bruke klinisk skjønn. 
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