
 

Rapport om pandemisk influensa A(H1N1) som 
allmennfarlig smittsom sykdom, 6. oktober 2009 

Rapport 
Tid Mandag 6.10.2009 kl. 12.00 
Innhold Oppdatering av våre rapporter av 28.4.2009, 25.6.2009 og 19.8.2009 med drøfting av 

om pandemisk influensa A(H1N1) bør defineres som allmennfarlig smittsom sykdom 
etter smittevernloven § 1-3 

Sendt til Helsedirektoratet med kopi til Helsedirektoratet og Helsetilsynet 
Forfatter Preben Aavitsland  
Offentlighet  

Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn om saken 
Helsedirektoratet har løpende vurdert om man skal råde HOD til å endre 
forskriften om allmennfarlige smittsomme sykdommer slik at pandemisk 
influensa A(H1N1) ble definert som slik sykdom, jf smittevernloven § 1-3. 
 
Folkehelseinstituttet har gitt tre vurderinger av spørsmålet, 28.4.2009, 25.6.2009 
og 19.8.2009, alle med råd om ikke å definere pandemisk influensa A(H1N1) slik. 
I forrige rapport konkluderte vi: 
 

”Folkehelseinstituttet mener nå sterkere enn i april og juni at ny influensa 
A(H1N1) ikke bør defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom. Vi 
tviler på at noen av de samfunnsmessige smitteverntiltakene i 
smittevernloven § 4-1 vil bli nødvendige. Instrukser til helsetjenesten kan 
helsemyndighetene gi uten hjemmelen i § 4-9. Det finnes andre måter å gi 
befolkningen gratis legemidler og eventuelt konsultasjoner. 
Signaleffekten, kostnadene og avgrensningsproblemet taler mot en slik 
definering. 
 
Eller for å si det i et bilde: Vi synes ikke det er nødvendig å fylle opp 
helsemyndighetenes verktøykasse med verktøy som er altfor tunge for 
denne lille jobben. Det blir for mye støy ved å bruke disse verktøyene, og 
vi risikerer at ukyndige tar dem i bruk når de først har fått dem utdelt.” 

 
Helsedirektoratet har i notat av 1.10.2009 (vedlagt) invitert til en ny drøfting av 
spørsmålet. Slik vi forstår direktoratet, er det behovet for å ha tilgjengelig nettopp 
verktøyene i smittevernloven § 4-1 som er drivkraften for å ta opp dette 
spørsmålet enda en gang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kriterier for allmennfarlig smittsom sykdom 
Smittevernloven § 1-3 definerer kriteriene for allmennfarlig smittsom sykdom 
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(ASS) slik: 
3. allmennfarlig smittsom sykdom: en sykdom som er særlig smittsom, 
eller som kan opptre hyppig, eller har høy dødelighet eller kan gi 
alvorlige eller varige skader, og som   
a) vanligvis fører til langvarig behandling, eventuelt sykehusinnleggelse, 
langvarig sykefravær eller rekonvalesens, eller   
b) kan få så stor utbredelse at sykdommen blir en vesentlig belastning for 
folkehelsen, eller   
c) utgjør en særlig belastning fordi det ikke fins effektive forebyggende 
tiltak eller helbredende behandling for den.   

 
Det trengs en av de første kriteriene og så kriterium a, b eller c. Departementet 
fastsetter i forskrift hvilke sykdommer som skal inkluderes. Kriteriene er nokså 
vide slik at mange sykdommer kan defineres som ASS, noe man også kan lese ut 
av dagens liste: 
 

SARS, Botulisme, Chlamydiainfeksjon, genital, Difteri, Flekktyfus, 
Gonore, Gulfeber, Hemoragisk feber, Hepatitt A-virusinfeksjon, Hepatitt 
B-virusinfeksjon, Hepatitt C-virusinfeksjon, Hepatitt D-virusinfeksjon, 
Hepatitt E-virusinfeksjon, Hiv-infeksjon, Kikhoste, Kolera, Kopper, 
Legionellose, Lepra, Meningokokksykdom, Miltbrann, Paratyfoidfeber, 
Pest, Poliomyelitt, Rabies, Shigellose, Syfilis, Tilbakefallsfeber, 
Tuberkulose, Tyfoidfeber, Sykdom forårsaket av meticillin-resistente gule 
stafylokokker, Sykdom forårsaket av multiresistente pneumokokker, 
Sykdom forårsaket av vancomycin-resistente enterokokker, Sykdom 
forårsaket av enteropatogen E. coli (enterohemoragisk E. coli/EHEC, 
enteroinvasiv E. coli/ EIEC, enteropatogen E. coli/EPEC, enterotoksigen 
E. coli/ETEC, enteroaggregativ E. coli/EAggEC). 

Betydning av allmennfarlig smittsom sykdom 
En rekke av smittevernlovens rettigheter, plikter og tiltak er knyttet opp til om 
sykdommen er definert som ASS. 
 
Tiltak 
§ 4-1. Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, 
isolering og smittesanering. 

”Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom 
eller for å motvirke at den blir overført, kan kommunestyret vedta  
a) forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre 
begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet,   
b) stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. 
barnehager, skoler, svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller 
andre bedrifter og arbeidsplasser - eller begrensninger i aktiviteter der,   
c) stans eller begrensninger i kommunikasjoner,   
d) isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre 
begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen,   
e) pålegg til private eller offentlige om rengjøring, desinfeksjon eller 
destruksjon av gjenstander eller lokaler. Pålegget kan også gå ut på 
avliving av selskapsdyr, utrydding av rotter og andre skadedyr, avlusing 
eller annen smittesanering.” 

§ 4-2. Forbud mot utførelse av arbeid m.m. 
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§ 4-5. Obduksjon  
§ 4-6. Gravferd og transport av lik 
§ 4-9. Plikt for helsepersonell til å gjennomgå opplæring, følge faglige 
retningslinjer og gjennomføre tiltak, blant annet å pålegge helsepersonell å følge 
Hdirs instrukser. 
§ 4-9. Plikt for helsepersonell til å gjennomgå opplæring, følge faglige 
retningslinjer og gjennomføre tiltak  

”Etter pålegg fra kommunestyret har helsepersonell i 
kommunehelsetjenesten plikt til å gjennomgå nødvendig opplæring for å 
kunne delta i de særlige oppgaver som smittevernarbeidet krever.  
Ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom har 
helsepersonell som har gjennomgått nødvendig opplæring, plikt til å delta 
og utføre nødvendige oppgaver i smittevernarbeidet etter kommunestyrets 
nærmere bestemmelse.  
Helsepersonell har plikt til å følge Sosial- og helsedirektoratets1 pålegg 
etter § 7-10 om at en allmennfarlig smittsom sykdom skal forebygges, 
undersøkes, behandles, eller pleies etter bestemte faglige retningslinjer, 
eller at undersøkelser eller analyser skal gjøres slik Sosial- og 
helsedirektoratet bestemmer eller bare må gjøres av noen som Sosial- og 
helsedirektoratet har godkjent.  
En lege i kommunehelsetjenesten har plikt til å delta i forebyggelse av en 
allmennfarlig smittsom sykdom og i undersøkelse og behandling av en 
person som er smittet med en slik sykdom, når det er nødvendig og etter 
vedtak av kommunestyret.” 

§§ 5-1 og 5-2 Tvungen legeundersøkelse og tvungen isolering 
 
Plikter 
§ 5-1. Plikt til å oppsøke lege og la seg undersøke og opplyse om hvordan man er 
smittet 
 
Rettigheter 
§ 6-2. Gratis tjenester og tiltak, med presisering i forskrifter, med noen utdrag: 

”Ved undersøkelse, behandling og kontroll for allmennfarlige smittsomme 
sykdommer. Det ytes godtgjørelse etter honorartakstene dersom  
a. undersøkelse er rekvirert på grunn av allmennfarlig smittsom sykdom 
eller mistanke om allmennfarlig smittsom sykdom.   
b. det er behov for behandling eller kontroll for allmennfarlig smittsom 
sykdom.” 
”Det ytes stønad til utgifter til antiinfektive legemidler (ATC-kode J) til 
behandling av allmennfarlige smittsomme sykdommer.” 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Vurdering 
Vi bidrar gjerne til ytterligere drøfting av spørsmålet, men kan ikke se at det er 
kommet noen nye viktige momenter i saken. Vår vurdering er dermed at 
hensynene som ble drøftet 28.4.2009, 25.6.2009 og 19.8.2009 har styrket seg. Nå 
er enda mer avklart om sykdommens natur slik at hensiktsmessigheten fortsatt 
synes liten av å definere pandemisk influensa A(H1N1) som allmennfarlig 
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smittsom sykdom. 
 
Strategi mot pandemien 
Strategien mot denne pandemien ble lagt allerede i april med utgangspunkt i 
Pandemiplanen (særlig dens vedlegg G) og kunnskapen om sykdommens natur. 
Det har vært ønskelig å forsinke spredningen til målgruppene er vaksinert, men 
ikke for enhver pris. Siden sykdommen overveiende er mild, har tiltakene vært 
lite inngripende slik at tiltakene ikke blir verre enn epidemien; altså et slags 
forholdsmessighetsprinsipp. Tiltakene har vært og er anbefalinger om 
håndhygiene, hostehygiene og hjemmeisolering ved sykdom, samt 
posteksponeringsbehandling til og årvåkenhet hos risikogrupper.  
 
Befolkningsrettede smitteverntiltak av typen nevnt i smittevernloven § 4-1 har 
ikke vært aktuelle fordi 1) har høyst usikker effekt og 2) bryter med 
forholdsmessighetsprinsippet. Det gjelder for eksempel forbud om møter og 
sammenkomster (bokstav a), stenging av virksomheter (b), stans i 
kommunikasjoner (c) eller cordon sanitaire (d). 
 
Kriteriene 
Kriteriene i smittevernloven § 1-3 er nokså vide og upresise. I tillegg kan, som 
Helsedirektoratet minner om, også sykdommens potensial spille inn. Det var for 
eksempel tilfellet i 2003 da den nye sykdommen SARS ble definert som ASS uten 
at det hadde vært et eneste tilfelle her i landet. 
 
I praksis er det dermed mulig å definere veldig mange smittsomme sykdommer 
inn under disse kriteriene. Pandemisk influensa A(H1N1) kan opptre hyppig og 
oppfyller derfor første ledd. Det er mer tvilsomt om den oppfyller minst ett av 
kriteriene a-c. Det måtte i så fall være kriterium b. Uansett, vi er ikke uenige i at 
pandemisk influensa A(H1N1) kan defineres som ASS. Spørsmålet er om det er 
nødvendig, hensiktsmessig og lurt. 
 
Behovet 
Vår vurdering er de aktuelle hjemlene som utløses ved ASS er: 
 
§ 3-8 (tvangsvaksinering): Vaksinering er i hovedsak for individuell beskyttelse 
og i liten grad for flokkbeskyttelse. Derfor ser vi det som helt uaktuelt å tvinge 
noen til å bli vaksinert. Det er og blir et tilbud til dem som vil beskytte seg mer. 
 
§ 4-1, a (møteforbud): Tvilsom effekt på smittespredningen. Hvis man likevel 
ønsker å avlyse møter e.l., kan trolig en oppfordring fra kommunelegen ha like 
god effekt. 
 
§ 4-1, b (stenging): Tvilsom effekt på smittespredningen. Skolestenging er det 
tiltaket som har vært diskutert mest, men både ECDC, CDC og WHO konkluderer 
at effekten er usikker. Hvis man virkelig ønsker å stoppe undervisningen noen 
dager, kan dette gjøres rolig og greitt med en samtale mellom kommunelege og 
rektor. 
 
§ 4-1, c (begrensing i kommunikasjoner): Tvilsom effekt på smittespredningen. 
Vi kan ikke regne med å klare å stoppe spredningen rundt i landet. Ganske 

 4



inngripende tiltak. 
 
§ 4-1, d (cordon sanitaire): Svært inngripende tiltak med stort panikkskapende 
potensial. Vi vurderer det som fullstendig uaktuelt. 
 
§ 4-1, e (rengjøring): Svært begrenset virkning på smittespredningen. Uaktuelt. 
 
§ 4-2 (arbeidsforbud): Erfaringen er at folk følger oppfordringen om å holde seg 
hjemme når de er syke. Det virker søkt å pålegge arbeidsforbud i ei uke. 
Arbeidsgiver kan uansett omplassere folk som insisterer på å komme på jobb. 
 
§ 4-5 (pålagt obduksjon): Det kunne vært nyttig med flere obduksjoner ved 
plutselige dødsfall hos personer med febersykdom slik at omfanget av 
sykdomsbyrden kan beskrives bedre. Imidlertid er det et helt uforholdsmessig 
inngrep å tvinge gjennom en obduksjon mot familiens ønske bare for å fastslå om 
influensa var dødsårsaken. 
 
§ 4-6 (tiltak ved gravferd): Smittefaren fra lik er neglisjerbar og kan håndteres ved 
de vanlige hygieniske retningslinjer for håndtering av lik. Egne bestemmelser er 
ikke nødvendig. 
 
§ 4-8 (plikt til å ta inn annonser): Loven ble til før Internett var vanlig. 
Helsemyndighetene har ikke noe problem med å komme ut med informasjon, og 
det er vanskelig å se for seg at aviser vil takke nei til annonser. 
 
§ 4-9 (styring av helsepersonell): Bestemmelsen gir en viss hjemmel for å beordre 
personell. Det blir lite aktuelt, tror vi. Vi tror også at de aktuelle 
fagorganisasjonene (særlig Legeforeningen og Sykepleierforbundet) vil reagere 
sterkt på beordring. Uansett vil det være mer naturlig å benytte bestemmelser i 
helse- og sosialberedskapsloven for slik beordring ettersom det vil være behovet 
for diagnostikk og behandling og pleie, og ikke spesifikt smitteverntiltak, som er 
viktigst. Bestemmelsen gir også Helsedirektoratet mulighet til å gi bindende 
retningslinjer til helsepersonell. Vi ser at det kan være nyttig, men erfaringen så 
langt er at rundskriv fra Helsedirektoratet har god effekt selv uten denne 
hjemmelen. 
 
§§ 5-1 og 5-2 (tvungen legeundersøkelse og tvungen isolering): Slike inngripende 
tiltak overfor enkeltindivider ser vi på som helt uaktuelle. 
 
Feil budskap 
Det har de siste par månedene vært mye uro rundt den nye influensaen i det 
offentlige rom. En del av befolkningen og en del aviser synes at massemediene og 
helsemyndighetene hausser opp stemningen. Og mange bedrifter iverksetter det vi 
oppfatter som nokså overdrevne hygienetiltak. Vi prøver imidlertid å formidle et 
nøkternt syn på situasjonen der mange kan bli syke, men svært få blir alvorlig 
syke. 
 
Vi tror at definering av svineinfluensa som ASS nå kan bidra til å ødelegge dette 
bildet. Det kan bli oppfattet som dobbeltkommunikasjon hvis vi nå – på et 
tidspunkt der vi vet mye mer om sykdommen enn i slutten av april – velger å 
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definere den som ASS. Publikum kan oppfatte det som om vi egentlig mener 
bildet er mer alvorlig enn det vi kommuniserer ellers. Det kan eskalere frykten, 
særlig når man sammenlikner denne sykdommens alvorlighet hos den enkelte 
med flere av de andre ASS. Det virker også ganske drøyt å se for seg tvangstiltak 
mot enkeltpersoner for denne sykdommen. 
 
Mistro til myndighetene 
I bloggosfæren og nettavisenes kommentarspalter dyrkes konspirasjonen om at 
myndighetene og WHO planlegger tvangstiltak mot befolkningen, inkludert 
tvangsvaksinering. Man viser blant annet til muligheten WHO har etter 
International Health Regulations til å gi bindende anbefalinger til landene 
vedrørende blant annet vaksinering ved utbrudd som er erklært som public health 
emergency of international concern. 
 
Dersom nå pandemisk influensa A(H1N1) defineres som ASS, vil mange tolke 
dette som en bekreftelse på deres konspirasjonsteori; nærmest som en konkret 
forberedelse til tvangstiltak. 
 
Faren for feilbruk av sterke smitteverntiltak 
Det er i hovedsak landets over 400 kommunestyrer som får nye fullmakter ved at 
pandemisk influensa A(H1N1) defineres som ASS. Helsedirektoratet får hjemmel 
til å innføre tiltak for deler eller hele landet i gitte situasjoner der kommunene 
ikke har gjort det (§ 4-1, andre ledd), men Helsedirektoratet får ikke noen 
hjemmel til å reversere tiltak som kommunene har satt i verk. 
 
Selvsagt skal tiltakene kommunene vurderer å innføre ha en god smittevernfaglig 
begrunnelse, være nødvendige av hensyn til smittevernet, være formålstjenlige og 
først komme etter frivillige forsøk. Det er imidlertid kommunene selv som 
vurderer om disse betingelsene er oppfylt. 
 
Vi har stor frykt for den påvirkningskraft som ligger i publikums panikk ved en 
smittsom sykdom. Ved dødsfall av en ung person, for eksempel en gravid kvinne, 
i en kommune, kan det fort bli et voldsomt press mot kommunen for ”å gjøre 
noe”. Publikum kan vise til tiltak som er nevnt i loven og forlange stenginger og 
avgrensninger. Vi er da redde for at kommunen, evt mot rådene til kommunelegen 
og statlige etater, velger å iverksette strenge tiltak etter smittevernloven § 4-1. 
 
Etter dødsfallet av den unge, tidligere friske mannen fra Oppland nylig, var det 
flere journalister som spurte om ikke helsemyndighetene nå skulle iverksette nye 
tiltak, som om vi hadde noen virksomme tiltak. Vi ser dette som en bekreftelse på 
at det er en forventning der ute om harde tiltak når sykdommen oppleves som 
alvorlig. Dette kan føre til at innføring lokalt av helt uforholdsmessige tiltak etter 
§ 4-1. 
  
Kostnader 
Det har vært automatikk i at sykdommer definert ASS, blir omfattet av visse 
forskrifter under folketrygdloven slik at konsultasjoner og legemidler blir gratis. 
Dersom dette også skal gjelde for pandemisk influensa A(H1N1), kan det bli dyrt, 
særlig for legekonsultasjoner. 
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De aktuelle antivirale legemidlene er allerede betalt for av staten, så de kan man 
jo bare dele ut gratis. 
 
Vi legger merke til at Helsedirektoratet ser for seg juridiske tilpasninger der man 
definerer sykdommen som ASS, men ikke gjennomfører dette i forskriftene om 
legehjelp og legemidler under folketrygdloven. Dette synes vi er en juridisk 
tvilsom praksis som går på tvers av hovedbestemmelsen i smittevernloven § 6-2. 
Man innfører en slags mindreverdig kategori av ASS. 
 
Belastning på helsetjenesten 
Smittevernloven § 5-1 gir følgende pålegg: 
 

”Den som har grunn til å anta at han selv eller noen han har omsorgen 
for, er smittet med en allmennfarlig smittsom sykdom, skal snarest gi 
beskjed til lege og oppsøke legen for nødvendig undersøkelse.” 

 
Videre gis det bestemmelser om plikt til å bidra til smitteoppsporing og ta imot 
personlig smittevernveiledning. 
 
Det betyr at enhver som tror seg å ha pandemisk influensa A(H1N1) – altså 
hundretusener av mennesker – faktisk må kontakte legen sin. Dette ønsker vi ikke. 
Vi ønsker ikke at legene skal bli belastet med hundretusener av telefonkontakter 
med folk med mild sykdom. 
 
Avgrensingsproblemet 
Bekreftet sykdom er veldefinert med laboratorieprøve, men svaret på slike 
kommer først etter noen dager og i praksis vil det aldri bli mulig for alle å få 
bekreftet diagnosen slik. Den kliniske beskrivelsen av sykdommen er veldig 
uspesifikk; man kan ikke si sikkert hvem som har eller ikke har sykdommen. Det 
betyr at tiltakene over må gjelde overfor personer man bare antar har sykdommen. 
Kan dette være et rettssikkerhetsspørsmål? 
Ansvarsprinsippet og allmennfarlig smittsom sykdom 
Det eneste nye momentet som er brakt inn i diskusjonen med Helsedirektoratets 
notat, er påstanden om at departementet ”i noen grad bryter med 
ansvarsprinsippet” så lenge pandemisk influensa A(H1N1) ikke er definert som 
ASS. Vi stiller oss uforstående til denne påstanden. 
 
Ansvarsprinsippet i helse- og sosialberedskapsloven § 2-1 lyder: 

”Den som har ansvaret for en tjeneste, har også ansvaret for nødvendige 
beredskapsforberedelser og for den utøvende tjeneste, herunder 
finansiering, under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid, med 
mindre noe annet er bestemt i eller i medhold av lov. Tilsvarende skal den 
som fører tilsyn med en virksomhet, også føre tilsyn med virksomhetens 
beredskap.” 

 
Pandemiberedskapen og dagens håndtering følger dette prinsippet i dag, jf 
smittevernlovens kapittel 7. Kommunene er ansvarlig for lokale smitteverntiltak, 
herunder vaksinering, og for primærhelsetjeneste til personer med influensa. 
Sykehusene er ansvarlig for spesialistbehandling. Folkehelseinstituttet er 
ansvarlig etter smittevernloven § 7-9 for blant annet overvåking, rådgivning og 
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vaksinasjonsforsyning. Helsedirektoratet gir råd og koordinerer slik at 
kommunene, helseforetakene og Folkehelseinstituttet kan gjøre sine lovpålagte 
oppgaver på en samordnet måte. Helsetilsynet fører tilsyn med alle. Men det er 
ikke slik at Helsedirektoratet i dag styrer og har ansvaret for kommunenes 
smittevernarbeid, og at denne styringen bare kan opphøre ved at sykdommen 
defineres som ASS. 
 
Dersom pandemisk influensa A(H1N1) defineres som ASS, vil fortsatt 
arbeidsfordelingen i smittevernlovens kapittel 7 gjelde. Vi har jo lang erfaring fra 
å jobbe med både ASS og andre smittsomme sykdommer i samarbeid med 
kommunene. Ansvarsprinsippet og arbeidsfordelingen i smittevernloven kapittel 7 
ligger til grunn hele tiden. 
Presedens for senere epidemier 
Vi ser ikke, som Helsedirektoratet, noen fare for at måten denne pandemien 
håndteres på juridisk sett, vil skape presedens for senere pandemier. Hver sykdom 
må vurderes for seg. 
 
Da SARS oppsto for noen år tilbake, mente vi det var riktig å definere den som 
ASS, selv om det ikke fantes ett eneste tilfelle i Norge. Sykdommen hadde høy 
letalitet og kunne smitte lett. Lokale utbrudd kunne eventuelt kreve svært strenge 
smitteverntiltak, som tvungen isolering og karantene av eksponerte. Derfor måtte 
myndighetene ha de nødvendige hjemler på plass. Det behovet ser vi ikke med 
pandemisk influensa A(H1N1). 

 

Konklusjon 
Folkehelseinstituttet mener nå sterkere enn i april, juni og august at pandemisk 
influensa A(H1N1) ikke bør defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom. 
Strategien mot pandemien kan gjennomføres uten at sykdommen defineres slik. 
 
Vi kan ikke se behov for tvungen gjennomføring av de samfunnsmessige 
smitteverntiltakene i smittevernloven § 4-1 vil bli nødvendige. Instrukser til 
helsetjenesten kan helsemyndighetene gi uten hjemmelen i § 4-9. Det finnes andre 
måter å gi befolkningen gratis legemidler og eventuelt konsultasjoner. 
 
Det er risiko for uforutsette og uønskede virkninger av slik definering, herunder 
signaleffekten, kostnadene, avgrensningsproblemet og faren for feilbruk av 
hjemlene. 
 
Ansvarsprinsippet gjelder for håndtering av pandemisk influensa, uansett om 
sykdommen er definert som allmennfarlig smittsom sykdom eller ikke. 
 
Eller for å si det i et bilde: Vi synes ikke det er lurt å fylle opp 
helsemyndighetenes verktøykasse med verktøy som er altfor tunge for denne lille 
jobben. Noen kan tro at vi faktisk tenker å benytte disse verktøyene, og vi 
risikerer at ukyndige tar dem i bruk når de først har fått dem utdelt. 
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