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Omriss 

• Influensa – hva og hvordan et 
folkehelseproblem 

• Influensa på FHI 

• Laboratoriesamarbeid om influensa 

• Influensa før og akkurat nå 

• Hva gjøres nasjonalt og internasjonalt 

• Pandemiberedskap 

 



Influensa: hva, og på hvilken måte et 
folkehelseproblem 

• Epidemisk luftveissykdom forårsaket av influensavirus 

• Årlige globale epidemier – 5-10% syke – gjennomsnittlig ca 
900 dødsfall årlig 
– Stor variasjon – de fleste døde er skrøpelige eldre i A(H3N2)-

dominerte sesonger 

• Flere typer og subtyper 

• Hurtig virusevolusjon – nye varianter omgår vår immunitet 

• 3 (4)-valent vaksine hvor stammene revideres årlig 

• I tillegg: influensa hos dyr, smitte fra dyr, og pandemier 



Influensavirus 

Hos mennesker: 

• Influensa A 
Subtyper: 

• H3N2 

• H1N1 

• Influensa B 
Genotyper: 

• Yamagata 

• Victoria 

Karoline Bragstad, Avdeling for Influensa, FHI 

“Raskt og endringsvillig”: Hurtige endringer ved mutasjon og 
reassortering; rask spredning ved 2-3 dagers generasjonstid 
 



Influensa : Kasusdefinisjon 

• Kasusdefinisjon for influensa er utarbeidet av 
bl.a. det europeiske smittevernsenteret ECDC 
og Verdens helseorganisasjon 



• Mange tilfeller på kort tid er også et bra kjennetegn på influensa 



Hvor mange får influensa? 

• 5-10% av alle voksne og 20-30% av alle barn 
blir smittet i løpet av sesongen 

 
– 20% av helsepersonell smittes 

 

• Ved større epidemier kan opptil 30% av den 
norske befolkningen bli smittet 

• Selvbegrensende og forbigående hos de aller 
fleste 

 

 



  

• Det går ikke ALLTID bra 



Hva er alvorlig influensa? 

• Komplikasjoner i form av bronkitt, lunge-
betennelse, bihulebetennelse, ørebetennelse 

 - behov for intensivbehandling inkl. pustehjelp 

 
• Forverring av eksisterende 

sykdom (KOLS, astma,  

 hjerte-/karsykdom, diabetes) 
 

• Følgetilstander (varig svekkelse, 

 organskader) 
 

• Død 
 

www.colourbox.com 



Hvor mange får alvorlig 
influensasykdom? 

• I rapportering til FHI som omfatter ca. halvparten 
av befolkningsgrunnlaget, legges >2000 pasienter 
inn i sykehus med laboratoriebekreftet influensa i 
Norge hver sesong* 

 

• Ca. 900 influensarelaterte dødsfall i Norge årlig 
 

– Størst risiko for eldre og personer i risikogruppene 
 

– Personer under 65 år i risikogruppene har ca. 11 ganger så 
stor risiko for å dø av influensa sammenlignet med 
personer som ikke tilhører risikogruppene  

 

– I sjeldne tilfeller ser man dødsfall hos ellers friske personer, 
også barn 
 

 
 

 



Influensa – på FHI 

• Overvåking, forebygging, forskning, beredskap 

• En egen avdeling for influensa fra april 2016 

 



Influensa – på FHI 

• Overvåking, forebygging, forskning, beredskap 

• En egen avdeling for influensa fra april 2016 

• Epidemiologi og smittevern 

• Vaksine 

• Beredskap 

• Referanselaboratorium/WHO nasjonalt 
influensasenter 

• Internasjonalt samarbeid 

 



Laboratoriesamarbeid om influensa 

• Samarbeid med laboratorier internasjonalt 

• Samarbeid med veterinærlaboratorier 

• Samarbeid med øvrige norske med.mikr.-laboratorier 

– Metoder 

– Kvalitetssikring 
• Virologisk-serologisk ringtest – influensa hvert år 

• Følge med på at testene fungerer med virus i endring 

• Verifiserende og utdypende testing 

– Diagnoserapporter 

– Virus  

– Anonymiserte «serumslanter» for seroepidemiologi  

 

 



Sentinel physicians  
(ca 70;  <500 samples) 

Norwegian laboratories (ca 20;   

>100 000 samples tested for flu) 

Weekly reports  

+ strain based 

Samples 

  with 

    virus 

    Samples from patients  

with influenza symptoms 

www.fhi.no/influensa      

WHO 

Europe/global 

 ECDC 

(EU/EEA)   
Viruses 

from 

Norway 

WHO 

  CC   

Weekly  

reports 

Vaccine virus  

etc.   

NIC in FHI 

National Influenza Centre and national laboratory network (Norway) 

Sequences 

GISAID, 

INSDC 

  +WHO CC   



Ukerapporter  



Ukerapporter med innleggelsesstatus (7 sykehus) 

 



Oversikt 

FluRes: Prøvebasert listefil (xlsm) 
----------- 
----------- 
----------- 

Avidentifiserte data fra LabWare (xlsx) 

BioNumerics Database 

Virusliste for oversendelse  
til WHO Collaborating Centre 
(xlsx) 

FluRes-mirror (xlsm) 
----------- 
----------- 
----------- 

genereres direkte  
fra FluRes 

SQL spørring til FluRes 

Access database* for resistens etc. 
(koblede tabeller/sql) 

Access database* for 
ukerapporter etc.(koblede tabeller/sql) 

Listefiler for stammebasert rapportering (fhi.no; TESSy),  
publisering av sekvenser (GISAID, Genbank) etc (via 
Rapporteringer (xlsm) ) 

Tabeller/figurer/Listefiler  (csv) for ukebasert 
rapportering (TESSy, fhi.no etc) 
via UkeSum (xlsm) 

Aggregerte ukerapporter fra andre lab  
(xlsx.vedlegg i epost) 

Copy-paste med kontroll 

LabMeldinger-ukefil (én fane pr lab) 

LabMeldinger-Sum (alle årets uker) 

koblinger 

koblede tabeller/  
sql 

sql, makroer 

Alvorlig influensa-
oversikt (alle årets 
uker) 

spørring (sql) fra  
Access database 



Sykehusinnlagte med influensa 

A(H1N1) 

A(H3N2) 



Overvåking av totaldødelighet 

• Folkehelseinstituttet har siden 2015 overvåket 
totaldødelighet i den norske befolkning 

 



Flere influensavirus kan sirkulere på 
samme tid, og de bytter på å dominere 

Karoline Bragstad/Kristian Waalen, Avdeling for Influensa, FHI 

++++ +++ (-) + + ++(+) ++ ++(+) 



Influensasesongen 2015-16 
-Var dominert av influensa A-H1 virus 

Testet over 110 000 prøver, rapportert over 14 700 tilfeller i Norge 

På landsbasis: 
~70% influensa A   
~30% influensa B 



Influensalignende sykdom 2006-2016 

2015/16: Et utbrudd av 
moderat intensitet 



Influensalignende sykdom, pr landsdel 

• Mest og lengst  
i Vest! 

Nord 



Influensalignende sykdom i 
aldersgrupper, 2015/16 

• Småbarn hadde  
mere, og de  
eldre mindre  
influensalignende  
sykdom enn  
vinteren før 

 

 

• Ganske typisk forskjell på 
A(H3N2)- og A(H1N1)-
sesonger 

• Barn i alderen 5-14 hadde 
mer sykdom sent i sesongen 
da influensa B florerte 

  
 



 
• H1N1 

– 0-4 år 

 
 

• B-Victoria 
– 5-14 år  

 
 

• H3N2 
– >60 år 
 

 
 

 

• B-Yamagata 
– >60 år 

 

Hvilke aldersgrupper ble smittet med 
hvilke virus 2015-16?  

 

Foto: Colourbox.com 

2016/17? 

2016/17? 





Hvor godt beskyttet er vi? 
Immuniteten i befolkningen 

     
    Etter 2014-15            Etter 2015-16? 

 
• H1N1 ~ca. 40% 

 
• H3N2 ~ca. 40% 

 
• B/Yamagata ~ca. 30% 

 
• B/Victoria ~ca. 20% 

Men store 
aldersgruppeforskjeller  
 
Små barn med liten eller 
ingen immunitet er alltid 
utsatt  



Hvilke virus vil sirkulere denne sesongen?  

• Vanskelig å spå allerede nå 
 
• Virus som sirkulerte i 

sommermånedene passer 
godt med komponentene i 
vaksinen for 2016-17.  

 

• Verden pr. 3. oktober 2016, 
siste to uker (WHO): 

– 82% infl A, 18% infl B 
A:  

• 88% H3 
• 12%H1 

B: 
• 25% Yamagata 
• 75% Victoria 

 



Influensa i verden 

 



Influensa i Norge ved sesongstart 

• Svært lav forekomst av influensalignende sykdom, som vanlig på denne tiden 

• Influensa A fortsatt av H3-subtype; foreløpig ingen influensa B-virus genotypet 

• For tidlig å si om vi får tidlig eller sen topp eller hvor kraftig den blir 

• For tidlig å konkludere om dominerende virus, men A(H3N2) leder an 

 

 



Influensa ukerapporter: 
www.fhi.no/influensa 

 



Pandemiberedskap; lokalt, nasjonalt 
og globalt 

 

Brockmann & Helbing (2013), Science 342, 1337  



Et pandemivirus blir til 

Tscherne & García-Sastre (2011) J Clin Invest. 2011;121(1):6-13. 

Viruset som skapte  
2009-pandemien  
hadde en “typisk” tilblivelse,  
med kombinasjon av gener fra 
influensavirus hos menneske, 
svin og fugl,  
i svin som “blandekar” 

• Men ingen så det komme… 



A(H5N1) fra fugl 

 

Fra 2003 til 3 okt. 2016: 
856 tilfeller; 452 døde 

ECDC oktober 2016 



Distribution of confirmed cases of A(H7N9) by four periods of reporting (weeks 
07/2013 to 41/2016) 

• Fra 2013 til okt.2016: 798 tilfeller, 320 døde 

• Fugl blir lite syke, vanskelig å oppdage 

• Viktig men vanskelig å hindre utbredelse 
hos fugl 

• Smitter ikke blant mennesker 

ECDC oktober 2016 

A(H7N9) fra fugl 



Neste pandemivirus kan være ett vi 
ikke ser 

• Hvis det er et sted eller i dyr vi ikke overvåker 
godt 

• Hvis det ikke gir påfallende sykdom  

• Selv med omfattende overvåking ble det slik i 
2009, akkurat som i 1957 og 1968 

• Likevel er H5Nx- og H7N9-fugleinfluensa en 
vesentlig trussel, på grunn av høy virulens 

 



Oppsummering 

• Influensa – er og blir et vesentlig folkehelseproblem 
• FHI prioriterer influensa 

– Og har meget god støtte fra laboratoriene!  
– Muliggjør et sterkt bidrag internasjonalt 
– Vi håper nytten er gjensidig 

• Etter en H1N1-sesong er det mest H3N2-virus denne 
høsten 
– Men A(H3N2) har endret seg nokså lite siden i forfjor 

• Trussel om pandemi vedvarer – både fra virus vi ser og de 
vi ikke ser 
– Lab-samarbeidet nasjonalt og internasjonalt er en bærebjelke i 

landets beredskap 
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En stor takk til 

• Alle de mikrobiologiske laboratoriene 

og legepraksisene som forsyner oss 

med stødig rapportering, virusprøver 

og sera  

• Kolleger ved WHO, ECDC og andre 

folkehelseinstitutter 

http:/www.fhi.no/influensa 

NIC-Norway@fhi.no 

Følg med på www.fhi.no/influensa 



Takk til.. 

 

Takk for oppmerksomheten! 


