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Rapport 
Tid Mandag 8. mars 2010 kl. 15.00 
Innhold Rapporten beskriver hvordan Folkehelseinstituttet har tenkt å gjennomfør en 

gjennomgang av instituttets håndtering av influensapandemien fra 24. april 2009 til 31. 
januar 2010. Versjon 1.0 er en foreløpig versjon. 

Sendt til Internt notat 
Forfatter Preben Aavitsland 
Offentlighet  

Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn 
Influensapandemier er verdensomfattende epidemier med nye influensavirus som 
få eller ingen er immune mot. Fredag 24. april 2009 meldte WHO om et utbrudd 
av svineinfluensa blant mennesker i USA og Mexico; dagen etter ble hendelsen 
erklært for å være en public health emergency of international concern i henhold 
til Det internasjonale helsereglementet. Viruset spredte seg etter hvert til flere 
kontinenter, og 11. juni erklærte WHO at verden var i fase 6 av skalaen for 
influensapandemier, altså full pandemi. 
 
Folkehelseinstituttet startet sitt arbeid mot pandemien fredag 24. april 2009 og har 
siden hatt en stor innsats for å begrense sykdom og død forårsaket av pandemien; 
trolig den største innsatsen av instituttet mot noen helsetrussel noen gang. 
Instituttet er statens smitteverninstituttet med klart definert mandat i 
smittevernloven § 7-9, knyttet til overvåking, forskning, rådgivning, 
laboratorietjenester og vaksineforsyning og –beredskap. 
 
Underveis er det blitt stilt spørsmål ved om innsatsen var passe stor og riktig 
innrettet. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor bedt om at alle involverte 
etater selv går gjennom sitt arbeid mot pandemien. Dette skal sammen med en 
overordnet nasjonal gjennomgang i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) og en nordisk gjennomgang danne grunnlaget for konklusjoner 
om det offentlige Norges arbeid mot pandemien. 
 
Dette notatet beskriver opplegget for Folkehelseinstituttets egen gjennomgang av 
arbeidet ved instituttet mot pandemien. 

 

Formål, grunnlag og rammer for gjennomgangen 
Gjennomgangen skal bidra til at: 
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- Folkehelseinstituttet kan lære av sitt arbeid slik at det i framtida kan få høyere 
kvalitet, 

- Folkehelseinstituttet får et grunnlag til den kommende revideringen av 
Pandemiplanen, 

- den nasjonale og nordiske gjennomgangen får et godt arbeidsgrunnlag, og 
- det blir åpenhet og debatt om instituttets arbeid. 
 
Arbeidet skal ses i forhold til de oppgaver instituttet har eller fikk under 
pandemien i henhold til: 
- Aktuelle lover og forskrifter, særlig smittevernloven (§ 7-9), MSIS-

registerforskriften, IHR-forskriften og vaksinasjonsforskriften 
- Pandemiplanen, versjon 3.0 av 2006 
- Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Statens 

legemiddelverk eller andre 
- Egne styringsdokumenter (beredskapsplan, kommunikasjonsplan ….) og valg 
 
Gjennomgang skal dekke instituttets arbeid fra 24. april 2009 til 31. januar 2010. 
Det betyr at dette er en gjennomgang av de første ni månedene av pandemien, 
særlig med tanke på forbedringer før den forventede neste sesongen med dette 
viruset; høsten/vinteren 2010. 
 
Gjennomgangen vil i hovedsak omfatte følgende enheter: 
- Instituttledelsen og Divisjon for administrasjon 

o Direktør 
o Avdeling for kommunikasjon 
o Avdeling for IT 

- Divisjon for smittevern 
o Divisjonsdirektør 
o Avdeling for virologi 
o Avdeling for vaksine 
o Avdeling for infeksjonsovervåking 

 
Organisering og gjennomføring av gjennomgangen 
Arbeidsgruppe 
Instituttets krisegruppe for pandemien, under ledelse av fungerende 
divisjonsdirektør Preben Aavitsland, leder og iverksetter gjennomgangen. 
 
Styringsgruppe 
Styringsgruppen utgjøres av direktør Geir Stene-Larsen, kvalitetsdirektør Unni 
Aagedal, kommunikasjonsdirektør Gunhild Wøien og divisjonsdirektør (fung) 
Preben Aavitsland. 
 
Eksterne eksperter 
Til hjelp med vurderingene i rapporten vil instituttet engasjere følgende eksterne 
eksperter: 
- Virologi: Pauli Leinikki, tidligere avdelingsdirektør ved Folkhälosinstitutet i 

Finland 
- Vaksinologi: Anders Lindberg, tidligere overlege ved epidemiologisk 

avdeling ved Smittskyddsinstituet og tidligere fylkessmittevernlege i Sverige 
- Vaksineforsyning: Ann Ottosen, Unicef, tidligere leder for 
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- Epidemiologi: Anders Lindberg, tidligere overlege ved epidemiologisk 
avdeling ved Smittskyddsinstituet og tidligere fylkessmittevernlege i Sverige 

- Kommunikasjon: Helga Odden Reksnes, freelance (tidl. kommunikasjonssjef 
Veterinærinstituttet); Cecilie Grønhaug, Gambit, Hill & Knowlton (tidl. 
Helsedirektoratet); ev noen fra kommunikasjonsutdanning på universitet/ 
høyskole/BI 

- Beredskap, organisering og system: Veritas? Nutec? UiStavanger? 
 
Deres mandat er å gi en uavhengig vurdering av instituttets arbeid på nærmere 
spesifiserte områder basert på egne intervjuer, dokumentstudier og andre 
undersøkelser (se metoder under). Deres uttalelser vil bli inkludert i rapporten 
uten redigering. Uttalelsene skal dekke følgende punkter: 
- Sterke sider ved arbeidet 
- Svake sider og evt mangler ved arbeidet 
- Forslag til forbedring av beredskapen 
 
Tidsplan 
Rapporten fra gjennomgangen utgis av Folkehelseinstituttet. Tidsplan: Rapporten 
fra gjennomgangen skal fremlegges 15. juni 2010. 
Budsjett 
Kostnader ved gjennomgangen dekkes av med halvparten hver av Divisjon for 
smittevern og Avdeling for kvalitet (prosjekt 26603). Kostnaden er knyttet til 
innleie av eksterne konsulenter og trykking av rapporten, samlet anslagsvis 
500 000. 

 

Metoder i gjennomgangen 
I gjennomgangen vil vi, avhengig av de enkelte problemstillingene, benytte 
følgende metoder: 
- Studier av dokumenter (rapporter, brev, internettekster, mv). 
- Intervjuer med medarbeidere (utført av instituttets kvalitetsavdeling og av 

eksterne konsulenter). 
- Skriftlige egenvurderinger fra avdelingene. 
- Medieanalyse. 
- Spørreundersøkelser blant brukere og samarbeidspartnere. 
- Intervjuer med brukere og samarbeidspartnere (utført av instituttet og av 

eksterne konsulenter). 

 

Egenvurdering fra avdelingene 
Avdelingene skal som en del av gjennomgangen levere et tosiders notat (etter en 
mal) om følgende temaer: 
- Beskrivelse av hvilke oppgaver avdelingen har under pandemien etter lovverk 

og planer, inkludert formål og forutsetninger 
- Løsningen av arbeidsoppgave A, med angivelse av dårlige og gode sider med 

begrunnelse 
- Løsningen av arbeidsoppgave B, med angivelse av dårlige og gode sider med 

begrunnelse 
- Løsningen av arbeidsoppgave C, med angivelse av dårlige og gode sider med 

begrunnelse 
- …. 
- Tidslinjer for viktige temaer 
- Anslag over antall månedsverk benyttet på arbeidet 
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- Forslag til forbedringer i avdelingens beredskap 
Arbeidsområder som gjennomgangen skal dekke 
Folkehelseinstituttet arbeidet innen disse områdene og feltene under pandemien: 
 
Arbeidsområde 
- Arbeidsfelt 
- Arbeidsfelt 
 
Overvåking 
- Overvåking av virus 
- Overvåking av sykdom (inkludert innleggelser i sykehus og 

intensivavdelinger) og død 
- Overvåking av vaksinasjonsdekning 
- Overvåking av uønskede hendelser etter vaksinering 
 
Rådgivning til og kommunikasjon med forvaltningen og helsetjenesten 
- Råd om diagnostikk og behandling 
- Råd om smittevern 
- Råd om vaksinasjon og registrering av vaksinasjoner 
(Gjennom flere kanaler, som www.fhi.no, MSIS-rapport, brev, e-post, telefon, 
Smittevenvakta) 
 
Tjenester 
- Forsyning av vaksiner 
- Laboratorieanalyser og -støtte 
 
Kommunikasjon med publikum 
- Generelt 
- Kommunikasjon på www.fhi.no 
- Kommunikasjon på www.pandemi.no 
- Kampanjer 
- Mediekontakt og mediedekning 
- Publikumshenvendelser 
 
Organisering 
- Ledelse og styring 
- Organisering 
- Samarbeid internt 
- Samarbeid eksternt 
- Dokumentstyring 
- Ressursbruk 

 

Arbeidsområde Overvåking: problemstillinger, informanter og metoder 
Med overvåking menes vedvarende sammenstilling, analyse og presentasjon av 
helserelaterte data til bruk for planlegging og håndtering. Både vår overvåking av 
situasjonen i Norge og internasjonalt og vårt bidrag med norske data til den 
internasjonale overvåkingen skal gjennomgås. 
 

Arbeidsfelt Problemstilling Informanter Metode 
Overvåking 
av virus 

Hvor godt har vi fylt vår rolle 
som WHOs National Influenza 

Ansvarlig 
ved WHO 

Dokumentstu
dier (WHO-
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Centre i Norge? 
(Underspørsmål: 
- Hvor godt har WHO og 

ECDC blitt holdt informert 
om situasjonen i Norge 
gjennom pandemien? 

- Hvor godt har vi fulgt 
WHOs retningslinjer? 

- Hvor godt har vi delt virus 
og informasjon med WHO? 

- Hvor godt har vi bidratt til 
den internasjonale 
responsen?) 

CC, NIMR, 
UK (Rod 
Daniels/John 
McCauley) 
WHO GISN 
HQ, Genéve 
(Wenqing 
Zhang/Terry 
Besselaar) 
ECDC 
(Flaviu 
Plata). Evt 
WHO EURO 
(Caroline 
Brown ) 

dok om NICs 
roller) 
 
Intervju 

 I hvor stor grad har vi samlet inn 
tilstrekkelig med prøver og 
analysert og karakterisert disse 
på riktig måte, med bruk av 
egnede metoder? 

Som over, 
pluss: 
 
Nøkkelperso
ner ved FHI 

Som over 

 I hvor stor grad har vårt arbeid 
gitt en adekvat overvåking av 
virus under pandemien? 

Som over, 
pluss: 
 
Nøkkelperso
ner ved FHI 
 
Etatene 

Som over 

Overvåking 
av sykdom 
og død 

Hvor godt forberedt var 
instituttet på de 
overvåkingsbehov som kom 
under pandemien (juridisk, 
prosedyremessig, teknisk, 
peronellmessig)? 

Nøkkelperso
ner ved FHI 

Intervju, 
dokumentstu
dier 

 Var de juridiske mulighetene for 
overvåking tilstrekkelige til å 
etablere god overvåking av 
epidemiens utvikling? 

Nøkkelperso
ner ved FHI 

Intervju 

 Hvor godt bilde ga 
overvåkingsresultatene i de 
ukentlige situasjonsrapportene 
om epidemiens utvikling? 
 

Etatene, 
fylkesmanne
n, 
kommuneleg
ene, 
helseforetake
ne 

Intervju 
Spørreunders
økelse 

 Hvordan opplevde klinikere og 
medisinsk-mikrobiologiske 
laboratorier varslingsplikten for 
bekreftede tilfeller (MSIS-
melding)? 

Laboratorier, 
kommuneleg
er 

Spørreunders
økelse 
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 Hvordan opplevde sykehusene 
innmeldingen av antall innlagte i 
sykehuset og i intensivavdeling 
(arbeidsmengde, mal, forhold til 
annen innrapportering)? 

Helseforetak
ene 

Spørreunders
økelse 

 Hvor godt fungerte 
innmeldingen til WHO om de 
første hundre tilfellene? 

Kommuneleg
er. 
Nøkkelperso
ner ved FHI 

Spørreunders
økelse 
Intervju 
 

 Hvor godt fungerte den 
ukentlige innmeldingen av data 
til ECDC og WHO? 

Nøkkelperso
ner ved FHI, 
WHO og 
ECDC. 

Intervju 

Overvåking 
av 
vaksinasjon
sdekning 

Hvor godt forberedt var 
instituttet på overvåking av 
vaksinasjonsdekning (juridisk, 
prosedyremessig, teknisk, 
peronellmessig)? 

Nøkkelperso
ner ved FHI 

Intervju, 
dokumentstu
dier 

 Hvordan opplevde melderne de 
alternative løsningene for å 
melde vaksineringer, inkludert 
PANVAK (egnethet, 
tilgjengelighet, 
brukervennlighet, tidsbruk)? 

Fastleger, 
kommuneleg
er, 
helsesøstre 

Intervju 

 Hvor godt bilde ga 
overvåkingsresultatene av den 
virkelige 
vaksinasjonsdekningen? 

Nøkkelperso
ner ved FHI 

Intervju, 
dokumentstu
dier, egne 
studier 

 I hvor stor grad ble de publiserte 
resultatene benyttet i arbeidet i 
kommunene? 

Kommuneleg
er 

Spørreunders
økelse 

Overvåking 
av 
hendelser 
etter 
vaksinering 
 

Hvor godt forberedt var 
instituttet på overvåking av 
hendelser etter vaksinering 
(juridisk, prosedyremessig, 
teknisk, peronellmessig)? 

Nøkkelperso
ner ved FHI 

Intervju 

 Hvor godt var overvåkingen i 
stand til å fange opp signaler om 
alvorlige, uventede 
bivirkninger? 

Nøkkelperso
ner ved FHO 
og SLV 

Intervu, 
dokumentstu
dier 

 Hvordan fungerte samarbeidet 
med Statens legemiddelverk? 

Nøkkelperso
ner ved SLV 

Intervju 

     
Arbeidsområde Rådgivning: problemstillinger, informanter og metoder 
Med rådgivning menes her instituttets rådgivning under pandemien til statlig 
forvaltning (Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap, fylkesmannen, Legemiddelverket og 
Mattilsynet), kommunal forvaltning (kommunelegene) og helsetjenesten 
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(helsesøstre, allmennleger, sykehusene inkludert de medisinsk-mikrobiologiske 
laboratoriene, og andre deler av helsetjenesten). Publikumsinformasjon er holdt 
utenfor her. 
 

Arbeidsfelt Problemstilling Informanter Metode 
Råd om 
diagnostikk 
og 
behandling 

Hvor fornøyd var informantene 
med våre råd om diagnostikk og 
behandling (kunnskapsgrunnlag, 
anvendelighet, aktualitet, 
oppdateringer, kanaler)? 

Kommuneleg
er, fastleger, 
helseforetak 

Spørreunders
økelse 

 Hvordan ble indikasjonene for 
prøvetaking, og særlig 
innstrammingene av disse, 
oppfattet? 

Kommuneleg
er, fastleger, 
helseforetak 

Spørreunders
økelse 

 Hvor fornøyd er informantene 
med telefonrådgivning fra SMVI 
(tilgjengelighet, kvalitet, 
akutalitet) 

Kommuneleg
er, fastleger, 
helseforetak 

Spørreunders
økelse 

 Hvordan ble rådet om 
behandling (av bare 
risikogruppene) oppfattet? 

Kommuneleg
er, fastleger, 
helseforetak 

Spørreunders
økelse 

Råd om 
smittevern 

Hvor fornøyd var 
kommuneleger, fastleger og 
helseforetakene med våre råd 
om smittevern (temaer, 
kunnskapsgrunnlag, 
anvendelighet, aktualitet, 
oppdateringer)? 

Kommuneleg
er, fastleger, 
helseforetake
ne 

Spørreunders
økelse 

 Hvor fornøyd var Hdir og andre 
etater med våre rapporter med 
råd om smittevern (temaer, 
kunnskapsgrunnlag, 
anvendelighet, aktualitet, 
oppdateringer)? 

Etatene Intervjuer 

 Hvor fornøyd var brukerne av 
Smittevernvakta? 

Kommuneleg
er, fastleger 

Spørreunders
økelse 

Råd om 
vaksinasjon 

Hvor fornøyd var 
kommuneleger og helsesøstre 
med våre råd om vaksinasjon 
(målgrupper, dosering, 
virkninger, bivirkninger; 
anvendelighet, aktualitet, 
oppdateringer)? 

Nøkkelperso
nell ved FHI 
 
Kommuneleg
er og 
helsesøstre 

Intervju, 
dokumentstu
dier 
Spørreunders
økelse 

 Hvor fornøyd var 
kommuneleger og helsesøstre 
med informasjonsmateriellet og 
malene om vaksinasjon 
(aktualitet, mengde, temaer, 
kvalitet, kanaler)? 

Kommuneleg
er og 
helsesøstre 

Spørreunders
økelse 
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 Hvor fornøyde er brukerne av 
vaksinerådgivningstelefonen? 

Kommuneleg
er og 
helsesøstre 

Spørreunders
økelse 

 Hvor fornøyde er informantene 
med informasjonen om 
vaksinasjonsregistrering? 

Kommuneleg
er, fastleger 
og 
helsesøstre 

Spørreunders
økelse 

 Hvor fornøyde er informantene 
med brukerstøtten for SYSVAK 
og PANVAK? 

Kommuneleg
er, fastleger 
og 
helsesøstre 

Spørreunders
økelse 

 
Arbeidsområde Tjenester: problemstillinger, informanter og metoder 
Med tjenester menes de tjenester vi gjør for helsetjenesten vaksineforsyning og 
medisinsk laboratoriediagnostikk 
 

Arbeidsfelt Problemstilling Informanter Metode 
Forsyning 
av vaksiner 

Hvor godt forberedt var 
instituttet på å distribuere 
vaksinene (planer, systemer, 
kontakter)? 

Nøkkelperso
nell ved FHI 

Intervju, 
dokumentstu
dier 

 Hvor god var instituttets 
gjennomføring av 
vaksineforsyningen etter 
kriterier som hurtighet, 
sikkerhet, rettferdighet, uten 
svinn? 

Nøkkelperso
nell ved FHI 
 
Kommuneleg
er 

Dokumentstu
dier, 
intervjuer 
Spørreunders
økelse 
 

 Hvor fornøyd er informantene 
med distribusjonssystemet og 
informasjonen knyttet til dette? 

Kommuneleg
er og 
vaksinekonta
kter 

Spørreunders
økelse 

Laboratorie
analyser og 
-støtte 

Hvor fornøyd er brukerne med 
våre svar på henvendelser 
(hurtighet, kvalitet)? 

Kommuneleg
er og 
fyrtårnleger 

Spørreunders
økelse 

 Hvor fornøyd er de regionale 
laboratoriene med protokoll, 
reagenser og informasjon om 
analysemetoden for det nye 
viruset (aktualitet, kvalitet)? 

Medisinsk-
mikrobiologi
ske 
laboratorier 

Spørreunders
økelse 

 Analyserepertoaret: Hvor 
relevant var det? Ble det etablert 
i rimelig tid? 

Medisinsk-
mikrobiologi
ske 
laboratorier 

Dokumentstu
dier 
Spørreunders
økelse 

 Hvor passende var tidpunktet for 
å overlate primærtesting til 
andre laboratorier? 

Medisinsk-
mikrobiologi
ske 
laboratorier 

Dokumentstu
dier 
Spørreunders
økelse 

 

 

Arbeidsområde Kommunikasjon: problemstillinger, informanter og metoder 
Med kommunikasjon menes alle tiltak for å informere publikum om pandemien 
og tiltak mot den. Rådgivning til helsepersonell og andre etater er ikke med her. 
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 NB Dette arbeidsområdet vil i stor grad bli evaluert sammen med 
Helsedirektoratet siden arbeidet skjedde så tett. 
 

Arbeidsfelt Problemstilling Informanter Metode 
Generelt Hvordan fungerte det å arbeide 

med to nettsteder? 
Nøkkelperso
nell i FHI og 
Hdir 

Intervju 

 Hvordan fungerte samjobbingen 
i de ulike fasene av pandemien 

Involverte i 
ILKO 

Intervju 

Kommunik
asjon på 
www.fhi.no 
 

Hvor fornøyde er publikum med 
informasjonen på nettsidene om 
pandemien? (Evt inndelt i faser, 
som de første dagene/ukene 
(våren), hygieneråd-fasen 
(sommeren), vaksinefasen 
(høsten)). 

Representati
vt utvalg av 
befolkningen 
 
Mindre 
utvalg i 
risikogruppe
ne. 

Spørreunders
økelse 
 
 
Fokusgruppe 
eller 
dybdeintervju 

Kommunik
asjon på 
www.pand
emi.no 
 

Hvor fornøyde er publikum med 
informasjonen på nettsidene om 
pandemien? (Evt inndelt i faser, 
som de første dagene/ukene 
(våren), hygieneråd-fasen 
(sommeren), vaksinefasen 
(høsten)). 
 

Representati
vt utvalg av 
befolkningen 
 
Mindre 
utvalg i 
risikogruppe
ne. 

Spørreunders
økelse 
 
 
Fokusgruppe 
eller 
dybdeintervju 

Kampanjer Hvor fornøyde er publikum med 
kampanjeinformasjonen? 
 

Representati
vt utvalg av 
befolkningen 
 
Mindre 
utvalg i 
risikogruppe
ne. 

Spørreunders
økelse 
 
 
 
Fokusgruppe 
eller 
dybdeintervju 

Mediekonta
kt og 
mediedekni
ng 

Hvordan fungerte 
mediehåndteringen, inkludert 
pressemøter og debatter. 

Fagfolk og 
kommunikasj
onsfolk i FHI 

Intervju 

 Hvordan opplevde publikum 
mediedekningen av pandemien? 

Representati
vt utvalg av 
befolkningen 

Spørreunders
økelse 
 

 Hva var mediedekningen 
gjennom hele pandemien? 

 Medieanalyse 
fra Opoint 
eller 
Observer 

Publikumsh
envendelser  

Hvordan håndterte vi 
publikumshenvendelsene på 
telefon og e-post? 

Fagfolk og 
kommunikasj
onsfolk i FHI 

Intervju 

 
Arbeidsområde Organisering: problemstillinger, informanter og metoder  
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Med organisering menes instituttets egen organisering av arbeidet mot 
pandemien. 
 

Arbeidsfelt Problemstilling Informanter Metode 
Ledelse og  
styring  
 

I hvor stor grad ble instituttets 
kriseplan og Pandemiplanen 
fulgt? Og hvor nyttige ble de 
oppfattet? 

Nøkkelperso
nell ved FHI 

Dokumentstu
dier 
Intervju 

 I hvor stor grad ble direktøren 
og divisjonsdirektøren involvert 
fra starten av? 

Nøkkelperso
nell ved FHI 

Dokumentstu
dier 
Intervju 

 Hvordan fungerte ledelse og 
sekretariat for krisegruppa 
(tydelighet, tilgjengelighet, 
effektivitet, beslutningsevne)? 

Involverte 
ved FHI 

Intervjuer 

 Hvordan fungerte 
beslutningsprosessen, saksgang 
og referering/loggføring? 

Involverte 
ved FHI 

Dokumentstu
dier, intervju 

Organiserin
g 

Hvordan fungerte arbeidet med 
en sentral krisegruppe i 
instituttet? 

Involverte 
ved FHI 

Intervjuer 

 Hvordan fungerte grenseflaten 
mellom avdelingene (linja) og 
krisegruppa? 

Involverte 
ved FHI 

Intervjuer 

 Hvordan fungerte 
informasjonsstrømmen internt 
på avdelingene? 

Involverte 
ved FHI 

Intervjuer 

 Hvordan fungerte grenseflata 
mot Hdirs kriseutvalg? 

Involverte 
ved FHI 

Intervjuer 

Samarbeid 
internt 

Hvordan fungerte samarbeidet 
mellom avdelingene generelt 
under pandemihåndteringen? 

Involverte 
ved FHI 

Intervjuer 

 Hvordan fungerte samarbeidet 
mellom SMVA og ADIT i 
forbindelse med utvikling og 
drift av PANVAK? 

Ansatte ved 
SMVA og 
ADIT 

Intervjuer 

 Hvordan fungerte 
prosjektgruppen ”pandemi-
vaksinasjonsregistrering”? 

Ansatte ved 
SMVA og 
ADIT 

Intervjuer 

 Hvordan fungerte samarbeidet 
mellom SMVA og ILKO om 
utarbeidelse og vedlikehold av 
informasjonsmateriell, maler og 
nettsider? 

Ansatte 
SMVA og 
ILKO 

Intervjuer 

 Hvordan fungerte samarbeidet 
mellom SMVI og SMAO om 
situasjonsrapportene? 

Ansatte 
SMVI og 
SMAO 

Intervjuer 

 Hvordan fungerte samarbeidet 
mellom SMAO og ILKO om 

Ansatte 
ILKO og 

Intervjuer 
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nettekster? SMAO 
 Hvordan fungerte samarbeidet 

mellom SMVI og SMBI om 
sekvensering? 

Ansatte 
SMVI 

Intervjuer 

Dokuments
tyring 
 

Hvor godt fungerte det med en 
felles katalog med adgang for 
alle? 

Involverte 
ved FHI 

Intervjuer 

 Hvor godt fungerte forsøket med 
kvalitetsdokumenter? 

Involverte 
ved FHI 

Intervjuer 

 Hvor godt fungerte felles 
utarbeidelse av rapporter med 
skriving i samme utkast på F:? 

Involverte 
ved FHI 

Intervjuer 

 Hvor godt fungerte felles 
utarbeidelse av nettekster med 
skriving i samme utkast på F:? 

Involverte 
ved FHI 

Intervjuer 

Ressursbru
k 

I hvilken grad ble det frigjort 
tilstrekkelig ressurser til 
arbeidet? Og var forholdet 
mellom behov og tilgang på 
ressurser likt mellom 
avdelingene? 

Involverte 
ved FHI 

Intervjuer 

 Hvordan fungerte styringen av 
økonomiske ressurser? 

Involverte 
ved FHI 

Intervjuer 

 I hvilken grad var nivået på 
ressursbruken ”riktig” gitt 
krisens natur? 

Involverte 
ved FHI 

Intervjuer 

 Hvor godt klarte avdelingene å 
omprioritere arbeidet sitt? 

Involverte 
ved FHI 

Intervjuer 

 
Resultater av gjennomgangen 
Gjennomgangen skal resultere i en rapport som oversendes departementet og 
publiseres på instituttets hjemmesider. Rapporten disponeres slik: 
 

Del Tittel Innhold 
- Forord GESL skriver kort om bakgrunn og innhold 
- Sammendrag  
Kap 1 Bakgrunn - Pandemien med influensavirus A(H1N1) 

- Tidslinje for viktige hendelser i Norge og 
verden 

- Hovedstrategier som ble valgt mot pandemien 
- Presentasjon av Folkehelseinstituttet med 

særlig vekt på oppgaver i smittevernet 
Kap 2 Metode - Gjennomgangens formål 

- Gjennomgangens grunnlag 
- Gjennomgangens metode 

Kap 3 Overvåking - Beskrivelse av arbeidet, med tidslinjer 
- Avdelingenes egenvurdering på området 
- Resultater av spørreundersøkelser, intervjuer 

mv 
- Vurdering av ekstern ekspert 
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- Konklusjoner 
Kap 4 Rådgivning - Beskrivelse av arbeidet, med tidslinjer 

- Avdelingenes egenvurdering på området 
- Resultater av spørreundersøkelser, intervjuer 

mv 
- Vurdering av ekstern ekspert 
- Konklusjoner 

Kap 5 Tjenester: 
Laboratorieana
lyser og 
støttetjenester 
til andre 
laboratorier 

- Beskrivelse av arbeidet, med tidslinjer 
- Avdelingenes egenvurdering på området 
- Resultater av spørreundersøkelser, intervjuer 

mv 
- Vurdering av ekstern ekspert 
- Konklusjoner 

Kap 6 Tjenester: 
Vaksineforsyn
ing 

- Beskrivelse av arbeidet, med tidslinjer 
- Avdelingenes egenvurdering på området 
- Resultater av spørreundersøkelser, intervjuer 

mv 
- Vurdering av ekstern ekspert 
- Konklusjoner 

Kap 7 Kommunikasj
on 

- Beskrivelse av arbeidet, med tidslinjer 
- Avdelingenes egenvurdering på området 
- Resultater av spørreundersøkelser, intervjuer 

mv 
- Vurdering av ekstern ekspert 
- Konklusjoner 

Kap 8 Organisering - Beskrivelse av arbeidet 
- Avdelingenes egenvurdering på området 
- Resultater av spørreundersøkelser, intervjuer 

mv 
- Vurdering av ekstern ekspert 
- Konklusjoner 

Kap 9 Diskusjon - Metodekritikk av gjennomgangen 
- Drøfting av viktige funn 

Kap 10 Konklusjon og 
anbefalinger 

- Konklusjoner 
- Forslag til oppfølging, punktvis 

Vedlegg  - Spørreskjemaer 
- Intervjuguider 
- Nøkkeldokumenter 
- Instituttets produkter under pandemien 
- Tidslinjer  

  
  

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Vurdering  
Folkehelseinstituttet har vært bredt engasjert i håndteringen av 
influensapandemien som startet i 2009. Det er store muligheter for å lære av dette 
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arbeidet. Det er derfor viktig å gå gjennom håndteringen grundig. 
 
Det kan kritiseres at instituttet selv foretar gjennomgangen. Vi vil derfor både 
gjennomføre spørreundersøkelser og intervjuer av eksterne brukere, og vi vil 
engasjere eksterne eksperter som vil gi en uavhengig vurdering. 
Konklusjon 
Folkehelseinstituttet vedtar å vurdere sin egen innsats under pandemien etter 
planen i dette dokumentet. 

 

Talepunkter 
- Folkehelseinstituttet er bedt av Helse- og omsorgsdepartementet å gå gjennom 

egen innsats mot pandemien. 
- Folkehelseinstituttet vil både selv beskrive og vurdere egen innsats, men også 

gjennomføre brukerundersøkelser. I tillegg vil eksterne eksperter bli leid inn 
for å gi en uavhengig vurdering av arbeidet. 

- Rapporten fra gjennomgangen skal være ferdig 15. juni og vil bli publisert. 
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