
Kan data fra NIR brukes til overvåking av 
intensivbehandlede influensapasienter?

Ragnhild Tønnessen

Seniorrådgiver, Avdeling for influensa, FHI

Reidar Kvåle

Daglig leder, NIR
Årskonferansen NIR, Gardermoen

10.november 2016



Bakgrunn

• FHI har overvåket influensaforekomsten i den 
norske befolkning siden 1950-tallet

• Lærdom fra pandemien i 2009-2010: 

Norge mangler overvåking av alvorlig influensa

• Pilotprosjekt sesongen 2016/17: 

Kan data fra NIR brukes til overvåking av

intensivbehandlede influensapasienter?
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Ulike former for influensa

Sesonginfluensa
• Influensa A-virus (subtypene H1N1 og H3N2)

• Influensa B-virus (linjene Yamagata og Victoria)

Pandemisk influensa
• Spanskesyken, Asiasyken, Hongkongsyken,

Svineinfluensaen

Zoonotisk influensa
• Fugleinfluensa f.eks. A(H5N1), A(H7N9)
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FHIs influensaovervåking

• Sykdom i befolkningen
– Influensalignende sykdom

– Sykehusinnlagte med 
laboratoriebekreftet influensa

• Sirkulerende virus og 
virusresistens

• Immunitet i befolkningen

Ukerapport utgis fra uke 40 – uke 20 på www.fhi.no
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Overvåking av influensalignende sykdom
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Virologisk overvåking

• Samler inn data og virus 
fra landets laboratorier

• Fyrtårnsystemet

• Karakterisering av virus 
(subtyping m.m)

• Undersøkelser for 
resistens mot antiviralia
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Sykdomsbyrden av influensa

Alvorlig 
influensa

Død

Intensiv

Innlagt i sykehus

Syk - oppsøker lege

Syk - oppsøker ikke lege

Asymptomatisk
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Risikogrupper for alvorlig influensa

• Alle fra fylte 65 år

• Beboere i omsorgsboliger og sykehjem 

• Gravide etter 12. svangerskapsuke

• Barn og voksne med underliggende 
kronisk sykdom

1,5 millioner nordmenn i risikogruppene –
disse anbefales årlig vaksinasjon
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Hva er alvorlig influensa?

• Komplikasjoner 
(f.eks. lungebetennelse)

• Forverring av eksisterende sykdom 
(F.eks. KOLS, astma, hjerte-/karsykdom, diabetes)

• Følgetilstander
(varig svekkelse, organskader)

• Død

www.colourbox.com
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Ca. 900 personer dør av influensa i 
Norge hvert år

• Basert på studie utført av Gran et al., 2010

• Størst risiko for eldre og personer i 
risikogruppene

• I sjeldne tilfeller ser man dødsfall hos ellers 
friske personer, også barn
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Evaluering etter pandemi i 2009: Norge mangler 
overvåkingssystem for alvorlig influensa

• Stortingsmelding nr 16 (2012–2013) 
«Beredskap mot pandemisk 
influensa»

• FHI’s strategi 2014-2018: «Styrke 
influensaovervåkingen og 
pandemiberedskapen»

• ECDC og WHO anbefaler overvåking 
av alvorlig influensa
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Hvorfor overvåke alvorlig influensa?

• Beredskap
– Kunne vurdere alvorlighetsgrad av influensautbrudd 

• Kunnskap om sykdomsbyrde 
– Hvor mange legges inn i sykehus?
– Hvor mange legges inn i intensivavdeling?
– Hvor mange dør?

• Råd til publikum bl.a. angående vaksine og antiviralia

• Planlegging av ressursbehov på sykehus

• Bidra til internasjonal rapportering 
12



2014/2015: Laboratoriebasert overvåkingssystem 
av sykehusinnlagte med influensa

• Syv mikrobiologiske sykehuslaboratorier* deltar 
• Betjener et opptaksområde på ca. 50% av befolkningen

• Koordinert med eksisterende virologisk overvåking

• Skiller mellom innlagte/ikke innlagte pasienter

*St. Olavs hospital, Sentralsykehuset i Førde, Haukeland universitetssykehus, 

Stavanger universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, Oslo universitetssykehus 

Ullevål og Sykehuset Innlandet Lillehammer.

Innlagte i sykehus med laboratoriebekreftet influensa 
fordelt på aldersgrupper og influensatype (A,B)
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Antall sykehusinnlagte med influensa 
fordelt på alder

2014/2015: A(H3N2)-sesong 2015/2016: A(H1N1)-sesong

2679 innlagte 2067 innlagte
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Sykehusinnleggelser med influensa: 
Høyest insidens hos de eldste og yngste

A(H1N1)

A(H3N2)
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Kan data fra NIR brukes til overvåking av 
intensivbehandlede influensapasienter?

• Pilotprosjekt i samarbeid med NIR 
influensasesongen 2016/2017

• Den nye rapporteringsplattformen og inklusjon av 
diagnosekoder har gjort NIR aktuell som 
datakilde

• Det svenske intensivregisteret brukes til 
influensaovervåking (SIRI)
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Hvilke data skal overvåkes?

• Antall pasienter innlagt i intensivavdeling 
med influensa

• Dødsfall av influensa i intensivavdeling

• Anonyme data fordelt på:
– Alder

– Kjønn

– Helseregion
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Praktisk gjennomføring

• Informasjon sendes ut til NIR-nettverket

• Ukentlig overvåking starter opp f.o.m. uke 46 
og varer t.o.m. uke 20 i 2017

• Det oppfordres til raskest mulig registering av 
influensapasientene i NIR (bruk av «kladd»-
funksjon i MRS4) med diagnosekode J09-J11
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Bruk av ICD-10-koder for influensa

Endring i bruk av kodene fra 2016 (WHO):

• J09 Influensa som skyldes identifiserte zoonotiske 
eller pandemiske influensavirus
– Skal ikke brukes for sesonginfluensa

• J10 Influensa som skyldes identifisert sesongvariabelt 
influensavirus 
– Laboratoriebekreftet sesonginfluensa

• J11 Influensa, uidentifisert virus
– Klinisk influensadiagnose uten laboratoriebekreftelse 
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Underkoder J10 og J11

J10 Influensa som skyldes identifisert sesongvariabelt influensavirus 

• J10.0 Influensa med pneumoni

• J10.1 Influensa med annen luftveissykdom

• J10.8 Influensa med sykdom i andre organsystemer

J11 Influensa, uidentifisert virus

• J11.0 Influensa med pneumoni

• J11.1 Influensa med annen luftveismanifestasjon

• J11.8 Influensa med sykdom i andre organsystemer
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Enkel tilleggsrapportering

• Hver mandag: enkel 
tilleggsrapportering via svar på 
e-post sendt ut av nasjonal 
sekretær i NIR (som genererer 
Excelark)

• Data i NIR og data i Excelskjema
sammenlignes (tidsriktighet og 
kompletthet)
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Spørsmål på e-post

Spørsmål Antall

(hvis ingen skriv 0)

Har det den siste uken* blitt innlagt nye pasienter i intensivavdeling med 
laboratoriepåvist influensa?

Har det den siste uken* blitt innlagt nye pasienter i intensivavdeling med 
mistenkt (ikke laboratoriepåvist) influensa?

Har det den siste uken* forekommet dødsfall blant pasienter innlagt i 
intensivavdeling med mistenkt eller laboratoriepåvist influensa?

Dato for rapportering:

Navn på intensivavdeling:

*Rapporteringsperiode: mandag til søndag foregående uke
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Fordeler og ulemper

• Unik mulighet til å teste ut om NIR kan fungere på en 
dynamisk måte

• God utnyttelse av viktige data som allerede samles inn

• Kan bygge videre på et allerede eksisterende, 
velfungerende system

• Slipper separat registrering, som kan bli et alternativ

• Ikke info. om laboratoriefunn, risikofaktorer, 
vaksinasjonsstatus, behandling med antiviralia
– Mulighet for utvidelse, kobling til andre kilder i fremtiden?
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Bruk av dataene

• Løpende nasjonal influensaovervåkingen
– Vurdere sesongens alvorlighet

• Rapportering
– FHIs ukentlige influensarapport 
– Andre aktuelle rapporter
– Internasjonal rapportering til ECDC/WHO

• Kommunikasjon
– Informasjon på FHIs nettsider
– Media

• Evaluering/oppsummering etter sesongen
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Tilleggsinformasjon fra NIR

Vi kan få utfyllende opplysninger til nasjonal 
statistikk om intensivbehandlete 
influensapasienter

– Liggetid

– Respiratortid

– Alvorlighetsskåre

– Organsvikt

– Dødelighet 

– etc

25


