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Introduksjon 

Influensa A virus gir luftveissjukdom hos mennesker og griser, og enkelte serotyper kan 
smitte mellom disse artene. I april 2009 ble influensa A(H1N1)pdm09 viruset oppdaget i 
Mexico og Nord-Amerika (Dawood et al., 2009). Allerede samme måned ble de første 
indikasjonene på at viruset kunne smitte fra infiserte mennesker til griser rapportert fra 
Canada (Howden et al., 2009). Den første påvisningen av influensa A(H1N1)pdm09 virus i en 
norsk svinebesetning skjedde i oktober 2009 (Hofshagen et al., 2009). Før dette var den 
norske svinepopulasjonen dokumentert fri for de vanligste svineassosierte influensavirus 
(Lium et al., 2010). I løpet av et år var infeksjon med influensa A(H1N1)pdm09 virus påvist i 
41 % av testede besetninger, og langt de fleste av de positive besetningene hadde fått inn 
smitten i løpet av høsten 2009 og vinteren 2010. Målet med denne studien var å kartlegge 
kliniske symptomer, risikofaktorer for introduksjon og effekt av smittebeskyttelse i de norske 
avlsbesetningene i de innledende fasene etter influensa A(H1N1)pdm09 virus utbruddet. 

 

Material og metoder 

Studiepopulasjonen besto av alle norske avlsbesetninger, 48 foredlingsbesetninger og 67 
formeringsbesetninger. Infeksjonsstatus i besetningene ble klarlagt gjennom et utvidet 
overvåkningsprogram basert på påvisning av influensa A spesifikke antistoffer. I tillegg ble 
det foretatt real-time PCR analyse for viruspåvisning fra besetninger med mistanke om 
infeksjon på bakgrunn av influensa-liknende symptomer (ILS) hos griser eller mennesker i 
kontakt med gris. Det ble utarbeidet et spørreskjema med til sammen 137 spørsmål om 
generell informasjon om besetningen, drift, rutiner, ILS på griser eller mennesker med 
grisekontakt, vaksinasjonsstatus på mennesker samt smittebeskyttelse i besetningene. 
Studieperioden varte i 13 måneder fra før første påvisning av influensa A(H1N1)pdm09 her i 
landet fram til distribusjon av spørreskjema (oktober 2009 - november 2010). Spørreskjemaet 
ble distribuert til alle avlsbesetningene, og besvarelsene ble innsamlet gjennom telefonintervju 
i løpet av en 7 ukers-periode senhøsten 2010. Alle dataanalyser ble foretatt i STATA versjon 
12. 
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Resultat og diskusjon 

Alle besetningene svarte på spørreundersøkelsen. Totalt ble 48 (41 %) avlsbesetninger 
klassifisert som positive (kasus) på bakgrunn av serokonvertering.  

Smitte ble påvist i 20 (43 %) av de lukkede foredlingsbesetningene og i 28 (41 %) av 
formeringsbesetningene. De resterende 67 (59 %) besetningene var negative (kontroll) i 
studieperioden. Kronologiske data på forekomst av ILS hos både mennesker og griser ble 
rapportert fra 14 av 48 kasusbesetninger. I 12 av disse 14 besetningene ble det rapportert ILS 
på mennesker før ILS på griser.  

Klinisk sjukdom 

Av de 48 positive avlsbesetningene ble det rapportert forekomst av ILS eller 
fruktbarhetsproblemer på griser fra bare 19 (40 %) av besetningene. Fordelingen av kliniske 
symptomer i ulike aldersgrupper av griser i besetninger hvor klinisk sjukdom var observert er 
vist i Tabell 1.  

 

Tabell 1. Fordeling av rapporterte kliniske symptomer i ulike aldersgrupper av griser i besetninger med kliniske 

sjukdom (hvor n er antall besetninger). Tallene i parentes henviser til prosentandel besetninger med symptomer i 

ulike aldersgrupper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ble rapportert om en mild forbigående nysing på om lag 5 % av purkene i en av 
kontrollbesetningene, mens ingen av de resterende 66 (98.5 %) kontrollbesetningene 
rapporterte om ILS eller økning i fruktbarhetsproblemer. 

Symptom 
Purker 

(%), n=17 

Spedgris 

(%), n=8 

Smågris 

(%), n=6 

Slaktegris, 

rekruttpurker 

(%), n=8 

Hosting 5 (29.4) 5 (62.5) 6 (100) 5 (62.5) 

Nysing 4 (23.5) 4 (50.0) 5 (83.3) 4 (50.0) 

Nedstemthet 7 (41.2) 3 (37.5) 2 (33.3) 2 (25.0) 

Feber 6 (35.3) NR 2 (33.3) 2 (25.0) 

Redusert fôrinntak 12 (70.6) 2 (25.0) 2 (33.3) 4 (50.0) 

Aborter 8 (47.0)   

Dødfødsler 5 (29.4)   

Redusert kullstørrelse 8 (47.0)   

Omløp 9 (53.0)   
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Den lave andelen besetninger som rapporterte kliniske symptomer på griser er overraskende 
sett i lys av den forutgående naive populasjonen. Det kan ha flere forklaringer. Besetningenes 
generelt gode helsestatus kan ha påvirket dette, da influensa A virus er kjent å kunne 
kompliseres av andre luftveispatogener. Sjukdom kan også ha forekommet uten at dette har 
blitt registrert av personellet. Tiden fra introduksjon av viruset i besetningene til 
gjennomføring av spørreundersøkelsen kan også ha innvirket til underrapportering av kliniske 
symptomer. 

 

Risikofaktorer og effekt av smittebeskyttelse 

I den endelige logistiske regresjonsmodellen var forklaringsvariablene ILS på besetningens 
personell (gårdbruker, røkter eller avløser) (OR=4.15, KI 1.5-11.4, p=0.005) og 
besetningsstørrelse (representert gjennom antall årspurker) (OR=1.01, KI 1-1.02, p=0.009) de 
gjenværende risikofaktorene med statistisk signifikans (p<0.01).  Ingen smittebeskyttende 
tiltak hadde innvirkning på utfallet ved det valgte signifikansnivået.  

Betydningen av mennesker med ILS i kontakt med mottakelige griser som den viktigste 
risikofaktoren i utbruddets innledende faser ble styrket av kronologiske data der 12 av 14 
aktuelle besetninger rapporterte ILS hos mennesker før grisene. Effekten av 
besetningsstørrelse som risikofaktor kan blant annet forklares ved at antallet menneskelige 
kontakter vanligvis øker med økende besetningsstørrelse. Dette kan ha innvirkning i en 
situasjon der et agens lett kan smitte fra infiserte mennesker til mottakelige griser. 

Den tilsynelatende manglende effekten av smittebeskyttende tiltak kan skyldes flere faktorer 
utover en mulig reell sviktende effekt. Blant annet var det vanskelig sikkert å tidfeste 
smittetidspunktet i de fleste besetningene på grunn av at de positive besetningene 
hovedsakelig ble funnet på grunnlag av serologiske data. Dette gjorde at tidspunktet for 
gjennomføring av anbefalte tiltak i forhold til smittetidspunkt ikke kunne stadfestes sikkert. I 
tillegg var det i de fleste besetningene dårlig etterlevelse av anbefalte tiltak som bruk av 
munnbind og engangshansker for personer som skulle inn i besetningen i den tidlige fasen av 
influensautbruddet. 

Basert på resultatene av denne studien virker det som om den kritiske faktoren i forebygging 
av introduksjon av influensa A(H1N1)pdm09 virus i utbruddets innledende faser var å unngå 
kontakt mellom infiserte mennesker og mottakelige griser. Smitte mellom besetninger 
gjennom flytting av infiserte griser kan ha hatt større betydning etter hvert, blant annet på 
grunn av relativt lav forekomst av ILS i smittede besetninger. Betydningen av smitte mellom 
besetninger ble ikke undersøkt nærmere i denne studien. 
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