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Offentlighet  
Ny rapport Neste rapport kommer torsdag 14. januar 2010. 

Viktigste nyheter 
Nyheter 

 Både forekomsten av influensaliknende sykdom og antallet 
laboratoriebekreftede fortsatte å synke i jul og nyttår. Tallene 
indikerer influensaaktivitet på nivå med vanlig sesonginfluensa. Alle 
nærmere identifiserte influensavirus i uke 53 var den pandemiske 
stammen. Antall rapporterte innleggelser på sykehus og 
intensivavdeling var synkende sammenliknet med de foregående 
ukene.  

 Selv om denne bølgen av pandemien så å si er over vil vi fortsatt 
oppfordre folk til å ta vaksinen. Det er fortsatt en del 
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. 

 
Noen nøkkeltall 

 0,8 % av konsultasjoner i uke 53 var for influensaliknende sykdom, 
ned fra 1,2 % i uke 52. Denne andelen er på nivå det vi observerer 
utenfor influensasesongene. 

 11 pasienter testet positivt på influensavirus i uke 53. Samlet betyr 
det at det er rapportert over 13 500 laboratoriebekreftede tilfeller av 
ny influensa A(H1N1). Størstedelen (71 %) av de smittede er under 
30 år. 

 Andelene positive prøver av alle undersøkte prøver ved landets 
laboratorier var 6,3% i uke 53, en nedgang fra uke 50 hvor 13,1 % av 
prøvene var positive.  

 Antall rapportert innlagte i norske sykehus med ny influensa 
A(H1N1) for uke 53 var 4, hvorav 2 på intensivavdeling. Ikke alle 
sykehus har rapportert. I perioden 1.9. t.o.m. 4.1. har det vært 1317 
innleggelser, hvorav 172 i intensivavdeling. Per 4. januar har det 
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 Beregninger gjort med en rekke forbehold og anslag, antyder at i om 
lag 900 000 personer kan ha blitt syke med ny influensa A(H1N1) i 
Norge til nå, og kanskje 2 000 nye siste uka.  

 Innen utgangen av denne uken (uke 1) skal ca. 3,35 millioner doser 
være distribuert til kommuner og helseforetak. Alle landets 
kommuner, som ikke aktivt har avbestilt vaksine, vil i løpet av 
uken ha mottatt vaksine til minst 80 % av befolkningen. 

Rapport 

Innhold Dokumenter 
Situasjonsbilde internasjonalt 
WHOs sier i sin rapportert publisert 11. desember 2009 at 208 land nå har meldt 
om laboratoriebekreftet influensa A(H1N1). På den nordlige halvkule er landene 
over toppen av bølgen i Nord-Amerika og deler av vestlige, nordlige og østlige 
Europa, men influensaaktiviteten fortsetter å stige i deler av sentrale og sørøstlige 
Europa og i Sør- og Øst-Asia. Influensaspredningen fortsetter i det meste av 
vestlige og sentrale Asia, og viruset ser ut til å spre seg i de fleste regioner i 
Afrika. 
 
I Europa er 99 % av subtypet influensa A-virus pandemisk influensa A(H1N1). 
 
Per 5.1.2010 er det meldt om 11 372 dødsfall (herunder 1 952 i EU/EFTA-land). 
Det reelle antallet døde er mye høyere, da det er store svakheter i rapporterings-
systemene i mange land. 
 

 
 

Situasjonsbilde nasjonalt 
Det følgende bygger på vår ukentlige epidemiologiske oversikt på www.fhi.no: 
 
Hovedbilde 
Forekomsten av influensaliknende sykdom og antallet laboratoriebekreftede 
influensatilfeller var lav i både uke 52 og 53. I uke 52 og 53 fikk henholdsvis 14 
og 11 pasienter laboratoriepåvist influensa. Alle nærmere identifiserte 
influensavirus i uke 52 og 53 var den pandemiske stammen. Tallene indikerer nå 
influensaaktivitet under terskelen for influensautbrudd. Antall rapporterte 
innleggelser på sykehus og intensivavdeling var synkende sammenliknet med de 
foregående ukene. På grunn av juleferie er det kommet inn færre rapporter enn 
ellers, så tallene er derfor mer usikre.  
 
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.  
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Uke 52 og 53 viste omtrent samme aktivitetsnivå på landsbasis. I uke 52 og 53 
fikk henholdsvis 1,2 % og 0,8 % av dem som gikk til legen diagnosen 
”influensaliknende sykdom” (figur 1). Det kan se ut som om høstens pandemi nå 
er over. Ukene fremover vil vise om det oppstår en tredje bølge med det 
pandemiske viruset, eller om andre sesonginfluensavirus vil sirkulere. 
 

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) i perioden 22. 
desember – 28. desember var 2, begge pasientene var innlagt i intensivavdeling 
(tabell 1, figur 2). Antall inneliggende i perioden 29. desember til 4. januar var 4, 
hvorav 2 i intensivavdeling. 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 1317 innleggelser (til og med 4. januar), hvorav 172 på intensivavdeling. 
(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.-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 
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10.-16. november 89 (24) 23 
17.-23. november 60 (13) 22 
24.-30. november 37 (19) 24 
1.-7. desember 27 (15) 20 
8.-14. desember 14 (5) 17 
15.-21. desember 5 (4) 18 
22.-28. desember 2 (2) 15 
29. desember – 4. januar 4 (2) 10 
 
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 til og med 4. januar 2010, aldersfordelt.  

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

Totalt i sykehus 1317 319 198 227 488 85 

Derav i 
intensivavdeling 

172 9 12 38 103 10 

 
Totalt har det per 6. januar 2010 vært 29 dødsfall knyttet til bekreftet infeksjon 
med A(H1N1).  
 
En kvinne og en gutt fra Østfold, to kvinner fra Hedmark, to barn, to menn og fire 
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, ti i 
aldersgruppen 40 – 59 og fire i gruppen over 60 år. For 23 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. 
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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).  
 
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 også synkende (tabell 3) og er nå forholdsvis lav. 14 pasienter 
(uke 52) og 11 pasienter (uke 53) testet positivt på influensavirus. Vi har nå 
kommet ned på tall som indikerer lav influensaaktivitet.  
 
Blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende 
sykdom, har både antallet påvisninger og andelen med påvist virus falt til et lavt 
nivå de siste ukene. Det ble ikke påvist influensavirus i noen av de seks 
fyrtårnprøvene tatt i uke 52 og 53. Fra og med uke 18 og til og med uke 53 er det 
innrapportert 8128 laboratoriepåvisninger av ny influensa A(H1N1)v. I tillegg er 
det meldt 4630 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, samt syv 
influensavirus A(H1N1) av sesonginfluensavariant, 29 influensavirus A(H3N2) 
og 91 influensavirus B (tabell 4, 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. Med unntak av ett 
enkelt A(H3N2)-virus i uke 50, har alle karakteriserte influensa A-virus de siste 
fire ukene vært det pandemiske 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 % 
45 2809 6351 44,2 % 
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46 1727 4520 38,2 % 
47 786 2464 31,9 % 
48 542 1973 27,5 % 
49 319 1182 27,0 % 
50 109 832 13,1 % 
51 54 619 8,7 % 
52 14 323 4,3 % 
53 11 176 6,3 % 

*Flere av laboratoriene har gjort endringer i testrutinene underveis for å kunne ta unna de mange 
prøvene, og dette har også påvirket tallene som blir registrert for antallet som er testet for influensa. 
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, 2009-2010 

Periode Oseltamivirresistens 

(Tamiflu®) 
Zanamivirresistens 

(Relenza®) 
Adamantan-

resistens 

T.o.m 4. 
januar 

0 % (n=711)* 0 % (n=30) 100 % (n=233) 

*Oseltamivirresistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å 
måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.  
 
Antall laboratoriebekreftede tilfeller varslet etter IHR-forskriften til 
Folkehelseinstituttet 
Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier sender kopi av positive prøvesvar om 
influensavirus A(H1N1) til Folkehelseinstituttet. Varslingsplikten 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, og det er lite 
relevant informasjon nå. 
 
Per 21. desember var det i MSIS-databasen ca. 9600 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 er derfor ikke inkludert i figur 3. Samlet betyr det at 
det per 6. januar er rapport om rundt fjorten tusen laboratoriebekreftede tilfeller 
av ny influensa (H1N1). Størstedelen (71 %) er under 30 år. Det er få 
kjønnsforskjeller (figur 4). 
 
Figur 4. Laboratoriebekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) i Norge varslet 
Folkehelseinstituttet etter IHR-forskriften, alder- og kjønnsfordelt. 
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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 2000 har fått influensa siste uken. Beregningen over hvor 
mange som kan ha vært syke er da til sammen: lavt anslag ca. 450 000, høyt 
anslag ca. 1,8millioner og middels anslag ca. 900 000 personer. 
 
Figur 5. Anslag over hvor mange som kan ha fått ny influensa A(H1N1) i Norge 
2009, kumulative tall. 
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Anslag over hvor mange som har 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 1) skal ca. 3,35 mill doser være distribuert til 
kommuner og helseforetak. Alle landets kommuner, som ikke aktivt har avbestilt 
vaksine, vil i løpet av uken ha mottatt vaksine til minst 80 % av befolkningen.  
 
Registrerte satte vaksiner  
I vaksinasjonsregistreringsdatabasen er det foreløpig registrert satt ca. 1,6 mill 
vaksinedoser av første vaksinedose og 14 000 av andre dose til dem som trenger 
det.  
 
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 
51 viste at Legemiddelverket har mottatt 652 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  
 

Kommunikasjon 
 
Massemediene 
Den siste tiden har det bare vært noen få mediehenvendelser per dag. 
Spørsmålene har dreid seg om vaksineoppslutningen rundt om i kommunene, om 
vi kan vente en ny bølge, hva som skjer med overskuddsvaksinene, forholdet til 
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legemiddelindustrien, varighet av vaksinen og ev. behovet for en dose nr to sett i 
relasjon til høstens sesonginfluensavaksine. 
 
Budskap 
Forekomsten av influensaliknende sykdom og antallet laboratoriebekreftede 
tilfeller avtar stadig.  
 
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. 
 
Det er fortsatt viktig å vaksinere selv om vi nå antakelig har hovedbølgen bak oss. 
Jo flere vi får vaksinert nå, desto mindre blir risikoen for nye bølger. 
 
Alle kommuner og bydeler skal i løpet av inneværende uke ha fått vaksiner til 
minst 69 % av innbyggerne.  
 
Folkehelseinstituttet sender fra og med uke 2 ikke lenger ut vaksine rutinemessig, 
men bare etter bestilling. 
 
Internett 
Oppdaterte saker på fhi.no: 

 Noen utdypninger om anbefalt rekkefølge for vaksinering mot ny influensa 
A(H1N1) 

 Behov for oppklaringer: Vaksinasjon mot ny influensa A(H1N1) 
 Én dose Pandemrix tilstrekkelig for de fleste barn og voksne 
 Oppdatert Distribusjon med Pandemivaksinen, utsendelser i uke 1, 2010 

 
Annet 
Folkehelseinstituttet sendte brev til høyskoler og universiteter og tilhørende 
kommuner 22.12.09 med oppfordring om å samarbeide om å vaksinere studenter.  
 
Geir Stene-Larsen avslutter denne uken den regelmessige utsendingen av 
informasjonsbrev til kommunene ang. vaksinedistribusjon. 
Vitenskapelige artikler 
 
Naturlig forløp av infeksjonen 
Forskere fra USA beskriver et av de tidlige utbruddene i en videregående skole i 
New York. De fant at 35% av elevene ble smittet etter at viruset var introdusert 
med reisende fra Mexico. De fant at median inkubasjonstid var 1,4 dager og at 
95% hadde en inkubasjonstid på 2,2 dager eller kortere. Hos de bekreftede 
tilfellene var sykdomsvarigheten 6 dager hos halvparten mens 75% var friske etter 
9 dager. 
 
Husstandssmitte 
Forskere fra London har undersøkt smitte fra 216 indekspasienter til deres 600 
husstandskontakter. De fant en sekundær angrepsandel på 13% (78/600), noe som 
er lavere enn i tidlige pandemier. Husstandsmedlemmer under 18 år hadde størst 
risiko for å bli smittet, men smitte skjedde i like stor grad fra unge som eldre 
indekspasienter. Det var større risiko for smitte til husstandsmedlemmer i små 

 
 
 
Lessler J et al. N 
Engl J Med 2009; 
361: 2628-36 
 
 
 
 
 
Gauchemez S et 
al. N Engl J Med 
2009; 361: 2610-
27 
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husstander. Det gikk i gjennomsnitt 2,6 dager fra sykdommen startet hos 
indekspasienten til husstandsmedlemmet ble sykt. 
 
Influensa hos gravide 
Forskere fra California har gjennomgått opplysninger om alle kvinner i fruktbar 
alder døde eller innlagt for influensa fra starten av pandemien til august, altså 
under første bølge i USA. Det var 94 gravide kvinner, 8 barselkvinner og 137 
andre kvinner. De fant at 95% av de gravide var i andre eller tredje trimester og en 
tredel hadde en annen risikofaktor i tillegg til svangerskap. De fant at 18 gravide, 
4 barselkvinner og 41 andre kvinner måtte overføres til intensivavdeling. Seks 
kvinner fødte på intensivavdeling, i fire tilfeller som hastekeisersnitt. Seks 
gravide, 2 barselkvinner og 10 andre kvinner døde. Tallene indikerer en betydelig 
økt risiko for innlegging, intensivbehandling og død for gravide kvinner. 
Influensaspesifikk mødredødelighet var 4,3 per 100 000 levendefødsler. Dette 
indikerer at den totale mødredødeligheten i USA (13,3 per 100 000 i 2006) kan 
øke betydelig under pandemien. 
 
Kostnad og nytte av massevaksinasjon 
Canadiske forskere har modellert kostnad og nytte av et vaksinasjonsprogram for 
Ontaria (18 mio innbyggere). Et program som nådde 30% dekning ville koste ca 
700 mio kroner, halvere antallet tilfeller og forebygge 35 dødsfall. De finner en 
kostnad på ca 10 000 kroner per QALY, og dette regnes som svært 
kostnadseffektivt. 

 
 
 
 
Louie JK et al. N 
Engl J med 2009; 
23. desember 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sander B et al. 
PloS Curr 
Influenza … 

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 
Preben Aavitsland 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.  
 
WHO: Det har ikke vært nye telefonkonferanser med WHO siste uka. 

 
 

Varslinger 
Vi holder WHO og EU-kommisjonen/ECDC oppdatert om nye tilfeller i Norge. 
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Folkehelseinstituttet mottar nå varsler til Smittevernvakta (21 07 63 48) om 
dødsfall og videreformidler slike til Hdir. Vi ber ikke lenger om varsling om 
intensivinnleggelser. 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Kommende rapporter 
Vi arbeider nå med rapporter om: 

- vurdering av risiko for ny bølge og andre scenarier 
- vurdering av vaksinelagerbehov 
- våre forslag til evaluering 
- oversiktsartikkel om pandemien i Norge så langt 
- en del andre vitenskapelige artikler 
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