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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn om saken 
Helsedirektoratet har satt i gang en egenevaluering av de første par månedene av 
sin håndtering av hendelsen med ny influensa A(H1N1). På møte i direktoratets 
Kriseutvalg ble det bedt om innspill fra Folkehelseinstituttet. Dette notatet 
inneholder innspill fra Folkehelseinstituttets Krisegruppe og handler om perioden 
fra Helsedirektoratet overtok håndteringen og ut juni 2009. I et Hdir-notat datert 
22.5 er det listet opp ni evalueringspunkter. Disse er bare fulgt i noen grad da de 
ikke alltid passer like godt for eksterne innspill. Vi har også tatt med noen 
generelle erfaringer fra pandemiberedskapsplanleggingen i den grad de er 
relevante for håndteringen av den aktuelle hendelsen. Observasjonene og 
vurderingene bygger på vårt eksterne innsyn slik det har skjedd i møtene i Hdirs 
Kriseutvalg og i annen dialog med Hdir. Vi har ikke nær kjennskap til Hdirs 
interne prosesser. 

 

Innledning 
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har hatt et tett samarbeid om 
smittevernet gjennom mange år, og rollefordelingen er veldefinert og vel forstått. 
I tillegg har det vært nært samarbeid om influensapandemiberedskap gjennom 
mange år. Hendelsen med ny influensa A(H1N1) startet samtidig som vi var i 
sluttfasen av et langt arbeid med revisjon av pandemiplanen. Mange sentrale 
medarbeidere var dermed godt samkjørte og kjente planverket godt. 
Utgangspunktet for Hdirs arbeid og for samarbeid med Folkehelseinstituttet var 
derfor meget godt. 

 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Pandemiberedskapsplanleggingen før denne hendelsen 
I arbeidet med planlegging og i håndteringen av pandemiarbeidet har vi hatt nær 
kontakt med mange avdelinger i ulike divisjoner i Hdir. Smittevernet i Hdir er 
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forankret i minst sju avdelinger i tre divisjoner. Under arbeidet med 
pandemiplanen har vi opplevd at avdelinger i Hdir ikke alltid har samarbeidet 
godt internt. Videre opplever vi utenifra at prosessen med godkjenning av 
dokumenter er veldig tungrodd. Dette tror vi har hemmet fremdriften slik at 
dokumenter som burde har vært klare lenge før denne hendelsen, ikke var det. Det 
gjelder særlig de tre veilederne som det ble nedsatt arbeidsgrupper for i februar 
2006, nemlig a) om diagnostikk av syke i kommunehelsetjenesten og utlevering 
av antiviralia, b) veileder for kommunehelsetjenesten og c) veileder for 
spesialisthelsetjenesten. Videre tror vi at selve den nye pandemiplanen kunne ha 
hatt en enklere godkjenningsprosess internt. Opprettelsen av et tverrteam for 
smittevern har bedret arbeidet noe, slik vi oppfatter det. 
Kommunikasjonsarbeidet 
Organisering: Samarbeidet mellom kommunikasjonsavdelingene har vært 
omfattende og tett, også i perioden før denne hendelsen. Planverket var 
omfattende og gjennomdrøftet. Samarbeidet med HODs informasjonsfolk har 
også vært bra, men de kunne særlig i de første dagene ha vært trukket tettere inn i 
håndteringen av situasjonen, og av de vurderingene som ble gjort. Så godt som 
alle tilbakemeldinger om mediehåndteringen har vært svært positive. Det har 
fungert meget godt med felles pressebriefer i Hdirs lokaler. Vi har opplevd noen 
utfordringer i bruk av ulike nettsteder, særlig hva som skulle ligge på www.fhi.no, 
www.hdir.no og www.pandemi.no. Dermed har informasjonen på de ulike 
nettstedene ikke alltid vært helt sammenfallende. Overgangen fra å bruke 
www.fhi.no til www.pandemi.no som hovedplattform bør diskuteres og beskrives 
bedre i neste versjon av pandemiplanen. 
 
Innhold: Hdir valgte tidlig å fremme et verstefallsscenario med utgangspunkt i 
pandemiplanen (”13 000 døde”). Vi har forstått at dette ble gjort slik at man ikke 
senere skulle bli beskyldt for å bagatellisere eller skjule noe. Vi er imidlertid 
usikre på om dette var klokt. Det var på det aktuelle tidspunktet rimelig klart at 
sykdommen ikke hadde særlig høy letalitet. 

 

Planleggingsstøttesekretariatet 
Vi tror det var lurt å lage et slikt samarbeid med DSB for å støtte 
pandemiplanleggingen i andre etater og kommuner. Man kan selvfølgelig si at 
dette ble å hjelpe dem å gjøre en jobb de burde ha gjort selv for lengst. Men det så 
ut til å fungere. Det ble, slik vi ser det, en utfordring å be etater og kommune 
drive generisk pandemiplanlegging samtidig som et spesifikt scenario allerede 
utfoldet seg. Vi tror at ikke alle var seg bevisst denne distinksjonen. De generiske 
planleggingsforutsetningene i pandemiplanen (for eksempel ”40 % sykefravær”) 
ble oppfattet som en aktuell risikovurdering for denne pandemien. Her opplevde 
vi at Hdir kanskje ikke var interessert i å oppklare misforståelsen, nettopp for å 
opprettholde et press på kommuner og etater om å få på plass sine pandemiplaner. 
Vi er usikre på hvor klokt dette var da et slikt spill lett kan slå tilbake mot 
myndighetene. 

 

Helsedirektoratets håndtering 
Vi synes Hdir har vært dyktige til raskt å legge om driften og sikre nok 
personellressurser til pandemiarbeidet. Medarbeidernes innsatsvilje har vært 
imponerende. Arbeidet ser ut til å være godt organisert selv om beslutningslinjene 
virker lange. Vi tror også man kunne spart mye arbeid dersom noe arbeid hadde 
vært gjort på forhånd. Særlig gjelder dette arbeidet med logistikken rundt 
Tamiflu-distribusjon. Man har nå brukt mye ressurser på dialog med 
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Apotekforeningen og andre om praktiske og økonomiske ordninger. Dette kunne 
ha vært planlagt da lageret ble kjøpt inn for noen år siden. 
Folkehelseinstituttet som rådgiver for Hdir 
Folkehelseinstituttet har som landets smitteverninstitutt lagt mange ressurser i å 
betjene Hdir med faglige innspill og vurderinger. Vi har deltatt på de fleste av 
Hdirs kriseutvalgsmøter og ellers hatt nær kontakt med Hdir. Vi har opplevd Hdir 
som positivt lyttende og lærende. Våre vurderinger er tatt hensyn til og har preget 
policy. Dette har igjen gjort det mer positivt å jobbe med dokumentene. 
 
Hvis vi skulle peke på noe mindre rusk her, måtte det være følgende: 
- Enkelte yngre medarbeidere har i enkelte møter i Kriseutvalget opplevd en 

ovenifra og ned-holdning fra Hdir, og ikke en samarbeidsholdning mellom 
likeverdige partnere. 

- Hdir har enkelte ganger bedt om opplysninger på områder der det ikke er 
mulig å gi gode opplysninger, for eksempel om epidemiens karakteristika. Vi 
forstår behovet for data om planleggingsgrunnlaget, men vi ønsker ikke å utgi 
gjettinger for noe annet enn gjettinger. 

- Av og til fikk vi følelsen av at medarbeidere i Hdir ikke hadde lest tidligere 
rapporter og derfor stilte spørsmål som allerede var besvart. Dette gjaldt 
særlig på vaksineområdet. 

 

Manglende informasjonsdeling 
Vi har opplevd ikke å få kopi av statusrapporter, utsendelser og andre dokumenter 
fra Hdir rutinemessig. Vi er overbevist om at dette ikke skyldes noen motvilje mot 
å dele dokumenter og informasjon, men at det rett og slett skyldes manglende 
rutiner. Dette kan enkelt rettes opp. 

 

Konklusjon 
Fra vårt ståsted har arbeidet i under denne hendelsen Hdir virket omfattende og 
velorganisert. Mye arbeid har gått med til å rette opp i manglende 
forhåndplanlegging. Samarbeidet med Folkehelseinstituttet har vært meget bra, 
men det er enkelte forbedringspunkter. 
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