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Kort historikk

Flere tilfeller av lungebetennelse oppdaget i slutten av desember 2019 i Wuhan, Kina

Opprinnelig knyttet til marked hvor det ble solgt og slaktet dyr

Den 7. januar meldte kinesiske myndigheter at et nyoppdaget coronavirus var årsaken til 
utbruddet. Genomet ble delt internasjonalt 10. januar.

Det nyoppdagede coronaviruset, kalt 2019-nCoV, er beslektet med SARS-CoV og med 
betacoronavirus fra flaggermus.

Genetiske analyser konkluderer med at utbruddet oppsto hos mennesker i månedsskiftet 
november/desember 2019

Kilde/reservoir i dyrepopulasjonen foreløpig ikke kjent men miljøprøver fra markedet 
hadde mange funn for 2019-nCoV.



Geografisk spredning per 26.01.20



NIPH -

Status
(per 25-02-2020; tall fra WHO)

Totalt 80 142 bekreftet 

tilfeller

Antall bekreftet i  Kina: 

77 041 tilfeller
8675 alvorlige tilfeller (11%)
2698 døde 

Andre land: 2069

tilfeller i 29 land, 23 

dødsfall

26/02/2020



NIPH -

Smittested for covid-19 tilfeller rapportert utenfor Kina

Andel av tilfellene utenfor 

Kina som er smittet 

innenlands øker

Nesten ingen tilfeller som 

er rapportert utenfor Kina 

var smittet i Kina siden 20. 

februar
Strenge tiltak på plass i Kina, veldig 
begrenset reise fra Kina til andre 
land

26/02/2020

Smittet i Kina

«International conveyance»
Diamond Princess

Smittet innenlands



Smittsomhet

Hvor smittsom sykdommen er har konsekvenser for hvor stort 

utbruddet kan bli

Reproduksjonstall R0 angir hvor mange personer én smittet person 

smitter. R0 endres ved implementering av tiltak og økende immunitet i 

befolkningen

R0 influensa: 1.3 meslinger: 15-17. SARS 2-3 MERS 0.7

Covid-19 R0 estimert mellom 1.6 og 3, men dette er usikkert.



Sykdommen 

Influensaliknende symptomer: Feber, hoste, muskelsmerter, 

tungpustethet. Lungebetennelse og død.

Inkubasjonstid 2-14 dager, mest sannsynlig oftest 2-4 dager

Ingen tilgjengelig vaksine eller spesifikk medikamentell behandling



Viruset
2019-nCoV, et Sarbeco betacoronavirus

Viruset likner SARS genotype og har sin opprinnelse i flaggermus

Alle de humane coronavirus som gir vanlig forkjølelse i dag har sin opprinnelse fra flaggermus i 
løpet av de siste 100 år

2019-NCoV ser ut til å smitte via luftveiene gjennom dråpesmitte. Viruset antas overleve 
minimum 2-7 døgn på glatte overflater, men tørker hurtig ut på papir eller bomull.

Viruset binder samme reseptorer som SARS viruset (angiotensin-converting enzyme 2 (ACE)) og 
har derfor preferanse for nedre luftveier på alveolenivå. Ved nedsatt immunforsvar og høy alder 
vil man derfor kunne få alvorlig lungebetennelse og lungesvikt.



Tiltak i Kina

Drastiske tiltak iverksatt i Kina for å stanse utbruddet

Stans i flyvninger inn og ut av Wuhan og andre byer

Nedstenging av offentlig transport, forsamlingslokaler

Karantene av byer

Temperaturscreening 

Usikker effekt på utbruddet



Tiltak utenfor Kina

Enkelte land har innført temperaturmåling 

Reiserestriksjoner til området

Telefonmøter i internasjonale nettverk (Health Security Committee, 

virologiske nettverk, m.m.)

WHOs expert committee (foreløpig) ikke erklært en Public Health 

Emergency of International Concern. Begrunnelse: manglende 

kunnskap om smittsomhet og alvorlighet samt lite smitte i andre land



Tiltak i Norge

Diagnostikk på plass på FHI torsdag 23.01.

Råd og informasjon til helsepersonell på FHIs nettsider

Info sendt til helseforetak, kommuner, flyplasser, tollvesen, m.m.

Råd til reisende samt informasjon på flyplassene

Direkte informasjon til mikrobioloiske laboratorier om prøvetaking gjennom melding på FHI.no 
og MikInfo

Nye råd og vurderinger utarbeides fortløpende

Koordineringsmøter mellom FHI og Helsedir

Statusrapport til HOD og andre 3x per uke.

Ukentlige telefonmøte mellom FHI, HDIE og RHFene, samt kompetansesentrene for smittevern



Smitteverntiltak i Norge

1. Tidlig oppdaging av tilfeller gjennom mikrobiologisk testing av alle 

personer som har vært i epidemisk område siste par uker og har 

utviklet symptomer. Identifisering av nærkontakter.

2. Isolering av smittede hjemme eller i sykehus. Gode smitteverntiltak på 

sykehus essensielt for å hindre videresmitte.

3. Hostehygiene og håndhygiene for befolkningen for øvrig.



Råd til befolkningen

Hostehygiene:
hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) etterfulgt av håndvask 
i albuekroken

Håndhygiene
såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk i tillegg til andre indikasjonene
hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mu og hender ikke er synlig skitne 
eller

Bruk av munnbind utenfor helsetjenesten er ikke anbefalt
Med  mindre du er syk

Import
ikke noe som tilsier at det er risiko knyttet til kjøp av varer og mottak av pakker fra Kina, så lenge det 
ikke er snakk om kjøp av levende eller døde dyr



Råd til befolkningen forts.
Personer som har vært i områder med vedvarende spredning

Følge med på tegn til luftveisinfeksjon
feber, hoste og andre luftveissymptomer i 14 dager etter oppholdet  

Ta kontakt med helsetjenesten (per telefon) ved symptomer

Dersom ikke nærkontakt med personer med bekreftet covid-19 og ikke 

har symptomer på luftveisinfeksjon
omgå andre som normalt

Dersom nær kontakt med en covid-19 pasient, så ta kontakt med 

helsetjenesten for videre oppfølging og evt. karantene.



Oppsummering

Nytt virus coronavirus identifisert, gir luftveisinfeksjon med 

symptomer fra nedre luftveier

Tilfeller kan når som helst komme til Norge

Tidlig oppdagelse og isolering av tilfeller, samt hoste- og håndhygiene 

kan begrense videre smitte.


