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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn 
Folkehelseinstituttet har hittil ikke direkte advart mot reiser noe sted av hensyn til 
smittefaren for svineinfluensa A(H1N1). Et eventuelt slikt råd vil bli gitt til 
Helsedirektoratet som eventuelt beslutter å innføre rådet i egenskap av 
helsemyndighet. 
 
Helsedirektoratet har i dag bedt Folkehelseinstituttet om et spesifikt råd om vårt 
syn på reiserestriksjoner til Mexico. Denne rapporten er et svar på det oppdraget. 

 

Dagens råd 
Fra Folkehelseinstituttets hjemmesider: 
 
”Det er på bakgrunn av den aktuelle situasjonen ikke grunnlag for å fraråde reise 
til de berørte områder. (…) Reisende til de aktuelle områdene bør generelt vise 
forsiktighet ved å være nøye med håndhygiene og unngå store forsamlinger hvor 
man kommer tett inn på andre mennesker. Svineinfluensa smitter ikke gjennom 
mat og det er derfor trygt å spise alle typer kjøtt, også svinekjøtt.” 

 

Råd fra WHO og forholdet til IHR 
WHOs generaldirektør meddelte i erklæringen 27.4.2009 om etablering av 
pandemiberedskapsfase 4 at hun ”recommended not to (…) restrict international 
travel”. Siden hendelsen er en public health emergency of international concern, 
kan vi betrakte dette som råd om midlertidige tiltak (temporary recommendations) 
etter IHR artikkel 15. 
 
En reiserestriksjon fra et land kan dermed oppfattes som et tilleggstiltak 
(additional measures) utover WHOs anbefaling, jf artikkel 43. Dermed utløses en 
plikt til å informere WHO om tiltaket og begrunnelsen for det. 
 
Imidlertid rapporterte delegasjonen i Genève følgende etter orienteringsmøte med 
generaldirektøren den 27.4.2009: “WHO ga uttrykk for forståelse for at land; av 
innenrikspolitiske hensyn, ville kunne gå lengre i forhold til å iverksette tiltak enn 
det WHO var forberedt til. Hun understreket at WHO bare ville gå ut med 
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anbefalinger som var vitenskapelig begrunnet, og var bl.a. tydelig på at å begrense 
folks bevegelsesfrihet over landegrenser eller iverksette varmescreening av 
reisende ikke hadde vesentlig effekt i forhold til å begrense smitte. Men hun ville 
ikke engasjere seg i en debatt med enkeltland som måtte ønske å iverksette dette.” 
Råd fra andre land  
Vi har gått gjennom reiseråd fra enkelte land, men disse endrer seg en del nå, som 
regel i strengere retning for reiser til Mexico. 
 
En rekke land ber folk utsette alle reiser unntatt de strengt nødvendige. Ordlyden 
er litt varierende: 
- USA (27.4.2009): ”At this time, CDC recommends that U.S. travelers avoid 

all nonessential travel to Mexico.” 
- ECDC/EU (28.4.2009): ”Because of the uncertainty of the situation in 

Mexico, persons who plan travelling to Mexico are recommended to defer 
any unnecessary travel to these areas, until further notice.” 

- Tyskland (28.4.2009): ”Hvis det ikke er absolutt nødvendig, anbefales 
reisende å unngå reiser til Mexico nå.” 

- Nederland (28.4.2009): ”Unødvendige reiser anbefales avlyst.” 
- UK (28.4.2009): ”We are now advising against all but essential travel to 

Mexico.” 
 
En rekke land (blant andre Frankrike, Italia, Spania, Polen) informerer om 
situasjonen, men ber ikke folk direkte om å avstå fra reiser. 

 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Vurdering 
Per i dag er det bare Mexico som har betydelig innenlands smitte. Vi synes derfor 
bare det er Mexico det er aktuelt å vurdere reiserestriksjoner for. Flere momenter 
må vurderes: 
 
Forventet nytte 
Formålet med en reiseadvarsel mot Mexico må være å forebygge at nordmenn blir 
smittet der. Vi antar imidlertid nå at mange folk på egen hånd har bestemt seg for 
å utsette reiser. Trolig er det derfor ikke stor tilleggsnytte av en direkte 
reiseadvarsel. De som reiser dit, bør jo nå være klar over situasjonen, men bruker 
sin selvbestemmelsesrett. Det er i tråd med moderne helseopplysningstanke å 
overlate slike avgjørelser til folk flest. 
 
Presedens 
Dersom begrunnelsen er fare for at nordmenn på reiser til Mexico skal smittes 
fordi det der er interhuman smitte, vil det bli et press for å gi tilsvarende råd for 
andre land der det foregår interhuman smitte. Det kan bli mange land etter hvert, 
inkludert land der mange nordmenn reiser. 
 
Overholdelse av IHR 
Bak IHR ligger prinsipper om ikke å innføre overdrevne tiltak som går utover 
internasjonal reising og handel og om å følge WHOs anbefalinger slik at land med 
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utbrudd beskyttes mot dårlig begrunnede tiltak og mot tiltak med skjulte motiver 
(handelskonkurranse mv). Et direkte råd mot reiser til Mexico vil trolig stride mot 
IHRs bokstav og iallfall mot dens ånd. Det vil også utløse et behov for å begrunne 
rådet overfor WHO. 
 
Forsikring 
Vi har ikke gått inn på vurderinger i forhold til forsikring. 
Konklusjon 
Situasjonen i Mexico er uavklart, men det synes klart at reisende dit utsetter seg 
for en betydelig større smittefare enn reisende til noe annet sted. Det kan derfor 
være grunn til å skjerpe informasjonen. Vi ser imidlertid ikke behov for 
restriksjoner eller direkte advarsel mot reise til Mexico. En slik advarsel vil også 
kunne oppfattes som en utfordring til IHR og WHO. Vi kan derfor tenke oss å 
formulere vårt reiseråd på nytt slik at man oppnår mye av den samme effekten 
som en direkte advarsel eller restriksjon, men faktisk overlater avgjørelsen til den 
enkelte og unngår noen av ulempene: 
 
”Så lenge situasjonen i Mexico er så uavklart, oppfordrer norske 
helsemyndigheter reisende til nøye å vurdere behovet for reise til Mexico.” 
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