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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn om saken 
WHO har i et par års tid revidert sitt pandemiplanleggingsdokument. Det var på 
høring i vinter og ble så publisert i april 2009 (vedlagt). WHO deler beredskapen 
mot influensapandemi inn i nivåer, der nivå 6 er det høyeste. Per i dag er vi i fase 
5 som defineres som spredning av et nytt influensavirus med opphav i dyr smitter 
mellom mennesker i minst to land i en WHO-region. Etter WHOs plan er fase 6 
definert som fase 5 pluss vedvarende utbrudd i samfunnet i minst ett land i en 
annen WHO-region (”sustained community level outbreaks in at least one other 
country in another WHO region”). 
 
Nytt influensavirus A(H1N1) er nå påvist i alle WHO-regioner unntatt Afrika-
regionen. Muligens foregår det allerede vedvarende utbrudd i land utenfor 
Amerika-regionen. Både ASEAN-møtet i mai og Verdenshelseforsamlingen i mai 
samt flere enkeltland har likevel bedt WHO nøye vurdere behovet for å erklære 
fase 6. Flere har ønsket å unngå dette før det absolutt er nødvendig fordi man 
frykter det vil skape panikk i befolkningen, utløse en del omfattende 
forhåndsplanlagte (og nå kanskje unødvendige tiltak) samt utløse 
pandemivaksineproduksjonsavtaler. 
 
Bakgrunnen for dette er trolig at mange land har planlagt for et mye mer alvorlig 
scenario enn det vi aner konturene av nå. Frykten for en pandemi forårsaket av 
fugleviruset A(H1N1) har trolig preget planleggingen. Nå oppfattes mye av 
planene som irrelevante for det aktuelle scenarioet. 
 
Nyhetsbyrået Bloomberg oppsummerte situasjonen veldig bra 3. juni: 
 

”Swine flu, becoming entrenched in Australia and Chile, will prompt the 
World Health Organization to declare the first influenza pandemic in 41 
years, said three people familiar with the agency’s plans. (…) The 
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agency, having spent the past five years alerting the world to the dangers 
of a pandemic, is now looking for a way to declare one without causing 
panic. (…) Moving to the top of WHO’s six-step pandemic scale may spur 
some countries to restrict travel, ban public events and adopt other 
measures that aren’t needed for mild flu, worsening the deepest economic 
slump since the Great Depression.” 

Problemstilling 
Helsedirektoratet ønsker Folkehelseinstituttets vurdering av om og eventuelt 
hvordan og når fase 6 vil bli erklært og hvilke konsekvenser dette vil ha for 
Norge. 

 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Kriterier for fase 6 
I utgangspunktet er kriteriet veldig enkelt, nemlig ”sustained community level 
outbreaks in at least one other country in another WHO region”. Etter dette 
kriteriet er vi allerede, etter Folkehelseinstituttets oppfatning, i fase 6. Vi mener 
det foregår vedvarende lokal smitte av nytt influensavirus A(H1N1) i minst ett av 
følgende land utenfor Amerika: Japan, Australia, Spania og United Kingdom. 
 
WHO har imidlertid lyttet til signaler fra noen medlemsland og forsøker å komme 
disse i møte. WHOs representant Keiji Fukuda ga på pressekonferansen 2. juni 
innsikt i de overlegninger som nå gjøres i WHO, se sitatet nedenfor. Vi tolker 
dette slik: 
- WHO ser også at det geografiske kriteriet er oppfylt nå eller er like ved å bli 

oppfylt. 
- WHO ser at kriteriet kan oppfattes som misvisende fordi det ikke inneholder 

noe element av alvorlighet (som er en kombinasjon av virusets egenskaper og 
befolkningens sårbarhet). 

- WHO ser at fase 6 kan innebære at noen land automatisk iverksetter en del 
tiltak som kanskje er unødvendige og til og med skadelige. 

- WHO ønsker å kommunisere med landene og publikum om hva fase 6 
egentlig innebærer. 

- WHO ønsker å lage et enkelt mål for alvorlighet og la dette målet supplere 
faseinndelingen. 

 
”Globally, we believe that we are at Phase 5 but are getting closer to Phase 6 
and this is based on the following assessment: it is clear that the virus continues 
to spread internationally, we know that there are a number of countries who 
appear to be in transition moving from travel-related cases to more established 
community types of spread. Some of these countries are the countries that you 
have been following for quite a while, but they include countries such as the UK 
and Spain in Europe, Japan in Asia, Chile in South America and also Australia. 
However, we still are waiting for evidence of really wide spread community 
activity in these countries. I think it is fair to say that they are in transition and 
are not quite there yet, which is why we are not in Phase 6 yet. 
 
Now, over the last several days we have had a number of discussions related to 
Phases and to the severity of illness. This is based on several different reasons 
including the input and requests from several different countries for WHO to look 
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at this. Yesterday at WHO, we held a series of consultations with a significant 
number of experts – over 30 experts and public health staff coming from 23 
countries spread across the globe – and the reason for these consultations was 
really to understand their perspectives and their concerns about a possible move 
from Phase 5 to Phase 6, and what considerations WHO should be mindful in 
doing so. 
 
These discussions were very fruitful for WHO and provided a lot of excellent 
advice and guidance, and there is also consensus in a number of areas. First, the 
experts advised WHO to continue using the geographical spread as a basis for 
moving to a pandemic Phase 6. However, they also indicated that WHO should 
modify this kind of movement to Phase 6 with assessment of severity. In doing so, 
WHO should also provide more tailored guidance to countries, really to help 
them respond better to whatever the degree of severity of the situation is, in 
addition to just declaring that there is a Phase 6. Much of the discussion through 
the experts was over the matter of severity: how one makes such assessments with 
suggestions coming from the experts ranging from clinical assessments of illness 
up into economical impact and very large social measures. 
 
Severity and the movement of Phase 6 have really been part of the pandemic 
planning process for the past few years in which a large number of other experts 
have taken part in. It is clear that assessing severity is a rather difficult job and 
there are some important considerations. 
 
Severity is not just a quality of the virus and its ability to harm people, but it is a 
combination of that virulence but also the vulnerability of populations. 
 
For example, how well off they are in terms of chronic conditions and so on, or 
perhaps poverty and malnourishment, as well as the resilience of populations: 
how well they are able to cope with new diseases or cope with diseases – for 
example, health care systems and so on. It is also clear that one of the tasks for 
WHO in providing severity assessments is to provide both global assessment, so 
everybody has a relatively good idea of what are we talking about, how does this 
situation compare with other situations, but also to provide guidance which is 
useful for countries and for sub-national public health authorities to make more 
local assessments. 
 
The reason for this being important is that we know that severity is going to vary. 
It is going to vary by location, depending on those factors which I mentioned 
above but particularly the vulnerability of populations as well as the resilience of 
populations, and we also expect that severity could vary over time. For example, 
what we are seeing now may not be relevant for what we will be seeing later in 
the fall time. One of the tasks, one of the difficulties of doing this, is to provide 
such assessments so that they are simple to understand, so that they are 
accessible to everybody, so they are feasible. They can actually be measured by 
people at the local level as well as national level, and also internationally, and 
also to provide these assessments in a way that they can be used by the countries, 
by the media in terms of communicating information to the public, and really be 
understood by people. 
 
We know that doing this is going to be quite a challenge. Based on the 
discussions that we had yesterday that lasted for several hours, WHO will be 
doing several things. One of the things that we will continue working on 
developing ways to assess severity and finalize these measures as soon as we can. 
One of the other things will be to provide more tailored guidance to help Member 
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States so that they can better calibrate the actions. One of the things that we hope 
to do by providing this kind of tailored guidance is really to help reduce some of 
the more drastic actions, which may be uncalled for, but also to provide guidance 
to countries as to what steps they can take. 
 
Some of the other things that we will be doing is trying to provide 
communications so that people understand what Phase 6 means, what the 
relationship of Phase and pandemic means in terms of severity and to convey 
across the spectrum that really all pandemics are not the same. Some pandemics 
can be milder, some pandemics can be more severe, and to try to make this a 
little bit clearer to people so they really understand what the situation is. 

Prosedyre for erklæring av fase 6 
WHOs dokument fastsetter ikke en prosedyre for overgang mellom fasene. 
Erfaringene med de tidligere faseovergangene er imidlertid at WHOs 
generaldirektør vil beslutte etter råd fra sin rådgivende emergency commitee som 
er oppnevnt i henhold til IHR artikkel 48. En bekreftelse på dette kom i WHOs 
pressekonferanse 2. juni, der Keiji Fukuda sa: 
 

”Finally, one other thing that we will be doing is running some of these actions 
and some of these issues by the International Health Regulations Emergency 
Committee. This is the same Committee that provides advice to the Director-
General, or has provided advice to the Director-General in making the earlier 
phase declaration. So we will be running this kinds of information by the 
Emergency Committee to get their input and advice and guidance.” 

 
Dette betyr at fase 6 tidligst vil bli erklært etter neste møte av emergency 
committee. Vi kjenner ikke til at noe slikt møte er fastsatt enda. 

 
 
 

Konsekvenser av fase 6 i den norske pandemiplanen 
I den norske pandemiplanen er det detaljert beskrevet en rekke tiltak for fase 6 (se 
vedlegg nederst). Disse er i hovedsak forsterkinger av tiltakene fra fase 5. Ingen 
av dem bryter med ansvarsprinsippet eller demokratiske ordninger; det er altså 
ikke snakk om noen slags ”unntakstilstand”. Og viktigere, myndighetene står fritt 
til å justere dem etter pandemiens natur. 

 

Konsekvenser av fase 6 for den norske pandemivaksineavtalen 
Etter denne avtalen som norske myndigheter har med GSK, utløses ved erklæring 
av fase 6 en umiddelbar plikt for produsenten å starte produksjon med sikte på 
rask levering til oss av 9,4 mio doser vaksine mot det pandemiske viruset, i dette 
tilfellet nytt A(H1N1)-virus. Vi har tilsvarende forpliktet oss til å kjøpe disse 
dosene, som vil bli levert fortløpende over flere uker fra om lag fire måneder etter 
produksjonsstart. De kan altså forventes tidligst fra november 2009. (I parentes 
understrekes at avgjørelsen om hvorvidt vaksinen skal benyttes og isåfall til 
hvem, selvfølgelig er en eksklusiv nasjonal avgjørelse.) 
 
Folkehelseinstituttet forebereder seg på at fase 6 blir erklært, og at vi får levert 9,4 
millioner doser vaksine fra om lag november 2009 (med 360 000 – 720 000 doser 
per uke). Vi er så klar til å iverksette distribusjon og veiledning av kommunene i 
henhold til de prioriteringer som blir bestemt av nasjonale helsemyndigheter etter 
våre og andres råd. 
 
Vi viser for øvrig til våre rapporter om vaksiner av 27.42009, 15.5.2009 og 
29.5.2009. 
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Konsekvenser i den norske befolkningen av fase 6 
Vi tror det norske folk er rimelig bra orientert om hva ny influensa A(H1N1) er 
og hvordan den arter seg. Befolkningen har fått med seg at viruset nå spres over 
store deler av verden. Nye tilfeller i Norge de siste dagene har knapt fått 
oppmerksomhet i massemediene. Vi tror derfor ikke at en erklæring fra WHO om 
fase 6 vil medføre noen panikk eller uheldige reaksjoner. Likevel kan det være 
nyttig å kommunisere hva fase 6 betyr. 

 

Internasjonale konsekvenser av fase 6 
I WHOs pandemiplanleggingsdokument er det de samme tiltakene under fase 5 
som 6. 
 
Vi antar at noen land ved fase 6 vil innføre ganske strenge smitteverntiltak. Det 
kan skyldes at man tror at fase 6 innebærer at sykdommen eller situasjonen er mer 
alvorlig. Det kan imidlertid også skyldes at man i noen land har automatikk i de 
nasjonale pandemiplanene sånn at visse tiltak iverksettes, for eksempel at 
innenriksdepartementet overtar beredskapshåndteringen, at det erklæres nasjonal 
unntakstilstand, eller at myndighetene gis nye, vidtrekkende hjemler. 
 
Slike tiltak kan også innebære skade på samfunnet og befolkningen. Handel og 
økonomisk vekst kan svekkes, noe som i mange land også kan affisere liv og 
helse. Man antar for eksempel at bruttonasjonalproduktet i Mexico vil gå ned med 
en halv prosent i år som følge av epidemien og tiltakene mot den. 
 
Slike tiltak kan også eventuelt ramme norske reisende, for eksempel ved økt bruk 
av screening og evt karantene av reisende. Muligens kan også norsk reiseliv bli 
rammet dersom utlendinger blir mer tilbakeholdne med å reise av frykt for 
sykdommen eller av frykt for grensetiltakene mot sykdommen. 

 

Vurderinger 
Vi har forståelse for WHOs resonnementer, men ser samtidig at WHO ikke kan 
definere seg bort fra sin egne helt tydelige kriterier for en pandemi. Man må også 
forholde seg til den gjengse definisjonen av influensapandemi, altså en global 
epidemi med et nytt influensavirus. Det betyr at fase 6 vil bli erklært. Nytt 
influensavirus A(H1N1) blir en pandemi hvis det ikke allerede er det. 
 
Vi tror det er fornuftig av WHO å innføre en slags alvorlighetsskala eller på andre 
måter forebygge uheldige effekter at en fase 6-erklæring. I praksis kan dette bli en 
slags tredeling av fase 6, gjerne med geografiske forskjeller der man tar hensyn til 
alvorlighet målt som andel med komplikasjoner eller dødsfall. Det betyr at man 
kanskje vil si at alle har fase 6, men Mexico har ”moderat epidemi” mens 
Australia har ”mild epidemi” og kanskje etter hvert Botswana har ”alvorlig 
epidemi”. En slik inndeling kan kanskje motvirke noen av de forventede uheldige 
konsekvensene av fase 6. 

 

Konklusjon og råd 
Folkehelseinstituttet antar at WHOs generaldirektør allerede i neste uke (uke 24) 
vil erklære fase 6 etter et møte i emergency commitee. Erklæringen vil bli ledsaget 
av en ny skala for alvorlighet og av grundige forklaringer av betydningen av fase 
6. 
 
Vi anbefaler at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet allerede nå forbereder 
publikum på at fase 6 vil bli erklært gjennom for eksempel å forklare 
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pandemifasene, og deres definisjoner og konsekvenser på nettsidene. 
 
Videre anbefaler vi at de to etatene ser over hvilke tiltak som er listet under 
pandemiplanen for fase 6 og vurderer justering av disse i lys av sykdommens 
natur. 
 

Vedlegg. Utdrag fra Pandemiplanens tiltaksplan ved fase 6 (side 45-8) 
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