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Influensasesongen 2013–2014  
 

Influensaovervåking 
Uke 5 • 2013-14  

Klinisk overvåking: 
Telefon: 21 07 66 43  
E-post: msis@fhi.no 

Virologisk overvåking: 
NIC-Norway@fhi.no 

Mediehenvendelser: 
Telefon: 21 07 83 00 

   

Influensaovervåkingen for uke 5 viser at forekomsten av 
influensaliknende sykdom økte noe sammenliknet med uken 
før, men fortsatt er godt under utbruddsgrensen i alle 
landets regioner; 0,8 % av dem som gikk til lege fikk 
diagnosen influensaliknende sykdom. Det var en klar økning 
i laboratoriepåvisninger.  I uke 5 ble det påvist 191 influensa 
A- og 18 influensa B-virusinfeksjoner, mot 109 A- og 14 B-
virus i uke 4.  

Klinisk overvåking 
I uke 5 2014 fikk 0,8 % av dem som gikk til legen diagnosen 
”influensalikende sykdom” (ILS) (figur 1 og tabell 1), dette er godt 
under grensen for utbrudd, som er satt til 1,4 %. Det er ikke rapportert 
om utbrudd av influensa i helsetjenesten/på sykehjem. Slike utbrudd er 
varslingspliktige til FHI og kan gjøres på www.vesuv.no.    

Figur 1. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon og som fikk 
diagnosen influensa. Tallene for siste uke kan bli justert noe opp eller 
ned i neste rapport. 

  
Folkehelseinstituttets ukentlige 
influensarapport samler data fra klinisk 
overvåking og virusovervåking i Norge, 
samt fra internasjonal 
influensaovervåking. Rapporten 
produseres på onsdager og dekker 
perioden til og med torsdag uken før. 

 

Overvåking av influensaliknende 
sykdom 

201 legekontorer og legevakter 
(”vakttårn) spredt over hele landet 
rapporterer hver uke hvor mange av 
pasientene som har vært til konsulta-
sjon og som har fått diagnosen 
”influensaliknende sykdom”.  

Tallene gir en indikasjon på 
aktiviteten av influensa, men angir 
ikke nøyaktig antall influensasyke. De 
201 legepraksisene dekker over 15 % 
av Norges befolkning.  

Overvåkingen av influensaliknende 
sykdom løper fra og med uke 40 på 
høsten til og med uke 20 på våren. 

Sykdomspulsen registrerer data om 
influensadiagnoser fra alle landets 
fastleger, og presenterer 
influensaaktivitet per fylke. Kart over 
landets fylker kan sees her: 
http://www.fhi.no/artikler/?id=108
687  
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Virologisk overvåking  
Tallene fra laboratorierapportene ligger på et nivå som indikerer 
forholdsvis moderat men tiltakende influensaaktivitet. Fra uke 4 til 5 
var det en klar økning. I uke 5/2014 ble prøver fra mer enn 1500 
pasienter analysert, hvorav 191 med influensa A-virus og 18 med 
influensa B-virus påvist. Hittil er 97 av influensa A-virusene fra uke 1 
subtypeidentifisert som A(H1)pdm09 og foreløpig 6 som A(H3).  

Til sammenligning var vi i uke 5/2013 allerede på vei ned etter en topp 
med 1230 influensa A- og 255 influensa B-viruspåvisninger rapportert i 
uke 2/2013. Denne vinteren dreier det seg altså om vesentlig lavere tall.  

 
Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2013. Data for 
siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen 
fins i tabell 2 lenger ned i rapporten. 

Det begynner nå å se ut til at A(H1N1)pdm09-virus peker seg ut som 
det vanligst forekommende influensaviruset. 
Andelen influensavirus B har vært dalende de siste ukene og ligger nå 
på under 10% av påvisningene. Hittil er det siden uke 40 påvist 546 
influensa A-virus, 84 av dem har blitt identifisert som A(H3) ved 
influensasenteret på FHI og 292 som A(H1)pdm09 ved FHI og/eller 
andre laboratorier. Siden mange flere prøver undersøkes for H1 enn for 
H3, er ikke disse to tallene direkte sammenlignbare. Det er likevel 
tydelig at A(H1)pdm09 på landsbasis nå forekommer hyppigere enn 
A(H3).  
Det er i samme periode påvist i alt 103 influensa B-virus. Av de 35 som 
er undersøkt ved FHI har 34 tilhørt Yamagata-genotypen, i likhet med 
de aller fleste B-virusene forrige sesong og B-viruset som er i vaksinen. 
Kun ett tilhører Victoria-genotypen, som ikke er i vaksinen denne 
sesongen.  

Blant de 119 prøvene som hittil er sendt inn fra overvåkingspraksiser 

 

Virologisk overvåking 

Medisinsk-mikrobiologiske 
laboratorier rapporterer ukentlig til 
Folkehelseinstituttet om funn av 
influensavirus eller antistoff mot 
virus (serologi) i pasientprøver.  

I tillegg sender et utvalg leger 
(såkalte ”fyrtårnleger”) inn prøver fra 
pasienter med influensaliknende 
sykdom direkte til Folkehelse-
instituttet for viruspåvisning og 
karakterisering.  

Folkehelseinstituttet utfører også 
karakterisering av virus som andre 
laboratorier sender inn.  
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("fyrtårn"), er det kun påvist 17 influensavirus: 8 influensavirus 
A(H1N1)pdm09, 6 influensavirus A(H3N2) samt 3 influensavirus B (2 
av dem identifisert som genotype Yamagata). De siste fire ukene har 
andelen slike prøver med influensa ligget på 20-30 %. Det er altså nå 
noe mer sannsynlig at influensaliknende sykdom faktisk skyldes 
influensavirus enn det var før jul. 
I nærmere 40 % av disse prøvene fra før jul ble det påvist rhinovirus, 
som er ett blant mange virus som forårsaker vanlig forkjølelse. 
Rhinovirus ser imidlertid ut til å ha avtatt de siste ukene. 

Influensavaksine 
Det er ingen endringer i anbefalingene om hvem som skal vaksineres. 
Virus undersøkt hittil i sesongen viser godt samsvar med virusene som 
dekkes av vaksinen.  

Det er fortsatt ikke for sent å vaksinere seg, og vi anbefaler at personer i 
risikogruppene som er uvaksinerte tar kontakt med fastlege eller 
kommunehelsetjenesten for å få satt vaksine. Det tar ca. 14 dager for å 
få full effekt av vaksinen. 

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler 
Influensareferanselaboratoriet ved Folkehelseinstituttet overvåker 
løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. 
Særlig har man årvåkenhet for eventuell resistens mot oseltamivir 
(Tamiflu).  Det er ikke påvist resistens hverken mot oseltamivir eller 
zanamivir (Relenza®)det siste året.  Tall fra resistensovervåkingen fins 
i tabell 3 lenger ned i rapporten. 

Internasjonal influensaaktivitet 
Tallene for Europa viser en langsomt økende trend, men foreløpig er det 
bare Bulgaria som har meldt om høy aktivitet. Fem land har hittil meldt 
om influensaaktivitet i alle landets regioner. Viruspåvisninger hittil i 
sesongen fordeler seg på 39 % influensa A(H1N1)pdm09, 30 % 
influensa A(H3N2) og 3 % influensa B. Resten er influensa A som ikke er 
subtypet. Andelen A(H1N1)pdm09 er økende.  

I Danmark og Sverige er det fortsatt lav influensaaktivitet. Både Sverige 
og Danmark har påvist flest influensa A(H1N1)pdm09.  

I USA viser de fleste indikatorene synkende aktivitetsnivå, men det er 
økende antall dødsfall knyttet til lungebetennelse og influensa.  Også i 
Canada ser det ut til at årets topp er forbi. Majoriteten av virus som 
påvises i begge land er influensa A(H1N1)pdm09.  I Mexico påvises 
fortsatt mye influensa A(H1N1)pdm09. 

I Kina er det økende aktivitet hvor alle fire influensavirus påvises. I 
tillegg rapporterer Kina om økende antall påvisninger av personer med 
H7N9-infeksjoner. Se egen nettsak om dette under våre 
fugleinfluensasider. Mange av de syke har hatt kontakt med fjærkre, og 

Årets vaksine mot sesonginfluensa 

For sesongen 2013-14 inneholder 
influensavaksinen 3 virusvarianter:  

 A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-
lignende virus 
 A/Victoria/361/2011 (H3N2)-

lignende virus 
 B/Massachusetts/2/2012-lignende 

virus  

Følgende risikogrupper for alvorlig 
komplikasjoner og død anbefales å ta 
vaksine mot sesonginfluensa: 
 Alle fra og med fylte 65 år 
 Beboere i omsorgsbolig og sykehjem 
 Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 

3. trimester). Gravide i 1. trimester med 
annen tilleggsrisiko kan vurderes for 
vaksinasjon 

 Barn og voksne med: 
 diabetes mellitus, type 1 og 2 
 kronisk lungesykdom (inkludert 

astma) 
 kronisk hjerte- og karsykdom, spesielt 

personer med alvorlig hjertesvikt, lavt 
minuttvolum eller pulmonal 
hypertensjon 
 kronisk leversvikt 
 kronisk nyresvikt 
 kronisk nevrologisk sykdom eller 

skade, spesielt personer med nedsatt 
lungekapasitet 
 nedsatt infeksjonsresistens 
 svært alvorlig fedme 

(kroppsmasseindeks (KMI) over 40) 
 andre alvorlige og/eller kroniske 

sykdommer der influensa utgjør en 
alvorlig helserisiko, etter individuell 
vurdering av lege  

Lenker 

Folkehelseinstituttets influensasider: 
www.fhi.no/influensa  

FHIs informasjon om A(H7N9): 
http://www.fhi.no/artikler/?id=5530
4  

WHOs influensasider 
http://www.who.int/influenza/en 

European Influenza Surveillance 
Network (EISN, dekker EU/EØS): 
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopi
cs/seasonal_influenza/Pages/index.a
spx  

EuroFlu (dekker WHOs 
Europaregion) 
http://www.euroflu.org/ 

http://www.fhi.no/artikler/?id=55304
http://www.fhi.no/influensa
http://www.fhi.no/artikler/?id=55304
http://www.fhi.no/artikler/?id=55304
http://www.who.int/influenza/en
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/Pages/index.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/Pages/index.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/Pages/index.aspx
http://www.euroflu.org/


   

Uke 5 • 2013-14   
 

4 

Tall fra influensaovervåkingen 
Tabell 1. Tallene viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, 
fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen 
påfølgende uke. Resultatene for siste uke kan bli oppdatert med små endringer uken etter. 

 
Epiuke/week 

 
Totalt 

Region 
øst 

Region 
sør 

Region 
vest 

Region 
midt 

Region 
nord 

40 0,4 0,3 0,3 0,5 0,2 0,5 
41 0,4 0,3 0,4 0,6 0,2 0,3 
42 0,4 0,4 0,4 0,6 0,2 0,5 
43 0,4 0,3 0,4 0,7 0,4 0,4 
44 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 
45 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 0,5 
46 0,4 0,4 0,3 0,6 0,4 0,4 
47 0,4 0,4 0,4 0,6 0,3 0,3 
48 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 
49 0,4 0,4 0,6 0,4 0,2 0,6 
50 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 
51 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 
52 0,5 0,5 0,5 0,7 0,3 0,7 
1 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 0,5 
2 0,7 0,5 0,6 0,8 0,7 0,6 
3 0,6 0,7 0,4 0,6 0,6 0,6 
4 0,6 0,6 0,5 0,8 0,7 

 
0,5 

5 0,8 0,9 0,6 0,9 0,6 0,9 
Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland 
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder  
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard 
 
 

 

 

 

det er ikke tegn på vedvarende smitte mellom mennesker. Japan 
rapporterer om moderat/lavt nivå av influensaaktivitet hvor alle fire 
influensavirus sirkulerer. I Thailand sirkulerer alle tre influensavirus. I 
Vietnam er det en blanding av influensa B og influensa A-virus.   

I Afrika rapporterer Egypt om høy aktivitet med hovedsakelig influensa 
A(H1N1)pdm09. I Ghana har influensa B (hovedsakelig Victoria) 
overtatt etter et utbrudd av influensa A(H3N2). Ellers er det varierende 
virologisk bilde i andre afrikanske land.  

I tempererte land på den sørlige halvkule er det lite influensaaktivitet. I 
Australia er det noen påvisninger av influensa A(H3N2) og B samt noe 
A(H1N1)pdm09. 
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Tabell 2. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert Folkehelseinstituttet. 
Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret. 

  Viruspåvisninger/Virus detections Serologi / Serology 

UKE/ 
week 

Prøver/ 
Specimens 

A(utypet) 
not 

subtyped 
A(H1) 

pdm09 A(H3) B % positive 
Prøver/ 

Specimens A B 
40 857 0 0 4 0 0,5 % 63 1 0 
41 925 2 0 3 2 0,8 % 57 0 0 
42 995 0 1 3 1 0,5 % 33 0 0 
43 1212 2 0 0 1 0,2 % 71 0 0 
44 1079 0 3 0 3 0,6 % 47 4 0 
45 1090 2 0 1 3 0,6 % 36 0 1 
46 1206 2 2 1 1 0,5 % 10 0 0 
47 1189 2 1 1 1 0,4 % 40 1 0 
48 1237 3 9 0 3 1,2 % 79 2 0 
49 1224 1 8 4 5 1,5 % 48 0 0 
50 1214 3 1 3 3 0,8 % 8 0 0 
51 1243 6 15 5 9 2,8 % 27 0 0 
52 871 9 3 4 6 2,5 % 0 0 0 
1 1129 5 17 6 9 3,3 % 61 4 0 
2 1630 10 27 13 15 4,0 % 37 0 0 
3 1383 5 44 15 9 5,3 % 69 2 1 
4 1485 30 64 15 14 8,3 % 20 0 0 
5 1584 88 97 6 18 13,2 % 0 3 0 

Total 21553 170 292 84 103   706 17 2 
UKE/ 
week 

Prøver/ 
Specimens 

A(utypet) 
not 

subtyped 

A(H1) 
pdm09 

A(H3) B % positive Prøver/ 
Specimens 

A B 

  Type A: 546               
 
 
 
Tabell 3. Resultater fra testing av resistens mot antivirale midler, influensasesongen 2013-14 

pr. 5/2-2014 
Oseltamivir 
(Tamiflu®) 

Zanamivir 
(Relenza®) 

Adamantaner 
(Amantadin, Rimantadin) 

virus 
Antall testet 

Antall 
Oseltamivir- 

resistente virus 
Antall testet Antall Zanamivir- 

resistente virus Antall testet 
Antall 

Adamantan- 
resistente virus 

H3 17 0 / (0 %) 17 0 / (0 %) 38 38 / (100 %) 
B 14 0 / (0 %) 14 0 / (0 %)     

H1pdm09 40 0 / (0 %) 9 0 / (0 %) 33 33 / (100 %) 
Oseltamivir- og zanamivir-resistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller 

ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse. 
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