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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn 
Norske helsemyndigheter har siden 29.april 2009 frarådet unødvendige reiser til 
Mexico av hensyn til smittefaren for ny influensa A(H1N1). Det er uklart 
hvordan influensa A(H1N1) sprer seg i Mexico og hvor alvorlig den er. Det er 
derfor grunnlag for forsiktighet. Norske myndigheter samarbeider med Verdens 
helseorganisasjon (WHO) og Det europeiske smittevernsenteret (ECDC) for å 
forebygge internasjonal spredning av smittsomme sykdommer. Verdens 
helseorganisasjon har ikke gitt råd om reiserestriksjoner, men WHO vurderer det 
slik at det nå foregår vedvarende lokal smitte i Mexico og USA. 
 
Helsedirektoratet har bedt Folkehelseinstituttet om et spesifikt råd om vårt syn på 
reiserestriksjoner til Mexico, sett i lys av epidemiens utvikling de siste to ukene. 
Denne rapporten er et svar på det oppdraget. 

 

Dagens råd 
Fra Folkehelseinstituttets hjemmesider: 
 

”Så lenge situasjonen i Mexico er så uavklart, fraråder norske 
helsemyndigheter alle unødvendige reiser til Mexico. For andre land er det 
ingen særlige reiseråd pga den nye influensa A(H1N1). Reisende oppfordres 
generelt til å holde seg orientert og følge råd fra lokale helsemyndigheter (…). 
Vi oppfordrer til forsiktighet: 
 Unngå områder med tett kontakt med andre og unngå større 

folkeansamlinger.  
 Unngå kontakt med syke mennesker.  
 Vask hendene ofte med såpe og vann. Bruk av desinfeksjonssprit for 

håndhygiene er et godt alternativ til vask. 
 Ved hoste og nysing, bruk papirlommetørklær som kastes etter bruk. Vask 

så hendene. 
 Ved sykdom, bli hjemme eller på hotellet og kontakt lokal helsetjeneste 

per telefon. 
 Smitten overføres ikke med mat eller drikke, så alle typer mat kan spises.  
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Vær oppmerksom på at man ved utreise fra Mexico rutinemessig blir spurt 
om symptomer og eventuelt tilbudt videre undersøkelse. Personer med 
mistenkt influensa A(H1N1) vil bli bedt om å utsette reisen.” 

Råd fra WHO og forholdet til IHR 
WHO har hele tida anbefalt ingen reiserestriksjoner. Ettersom 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, og WHO kan 
informere alle land om denne begrunnelsen. Formålet er å overtale landene på en 
mild måte om å følge WHOs linje slik at de rammede landene ikke skades unødig. 
Slik skade kan jo føre til at andre land velger å være mindre åpne med sin egen 
situasjon. 
 
WHO har bedt spesifikke land om å begrunne sine tiltak, slik WHO er blitt klar 
over gjennom massemediene. Disse begrunnelsene blir publisert på WHOs IHR 
Event Site, som kan leses av alle nasjonale IHR-kontaktpunkter. Nå har WHO 
også henvendt seg til alle land og bedt om oversikt over deres tiltak som måtte gå 
utover WHOs anbefalinger og evt begrunnelse for dem. 

 
 

Råd fra andre land  
En rekke land ber fremdeles folk utsette alle reiser til Mexico unntatt de strengt 
nødvendige. Det gjelder blant annet USA og EU-landene. 

 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Vurdering 
Per 13.5.2009 klokken 20.30 regner Folkehelseinstituttet med at det foregår 
vedvarende lokal smitte av influensa A(H1N1) i: 
- Mexico 
- USA: Alle stater unntatt Alaska  
- Canada: Provinsene British Columbia, Alberta, Ontario, Quebec, 

Saskatchewan og Nova Scotia. 
 
Flere momenter må vurderes mhp. reiseråd til slike områder: 
 
Forventet nytte 
Formålet med en reiseadvarsel mot områder der det foregår vedvarende lokal 
smitte av influensa A(H1N1) er å forebygge at nordmenn blir smittet der. Slik 
epidemien nå har utviklet seg er tilleggsnytten av en direkte reiseadvarsel til 
berørte områder trolig liten, med tanke på å utsette spredning av viruset til Norge. 
De som reiser til slike områder, 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. 
 
Forventet nytte er også avhengig av sykdommens alvorlighet for den enkelte. Et 
ser ut til at sykdommen er mild, bortsett fra i sjeldne tilfeller, ofte hos personer i 
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visse risikogrupper. 
 
Presedens 
Å fraråde reise til alle områder der det til en hver tid foregår vedvarende lokal 
smitte av influensa A(H1N1) vil kunne få betydelige samfunnsmessige og 
økonomiske konsekvenser for de landene som rammes. Etter hvert som epidemien 
skrider fram vil mange land, inkludert land der mange nordmenn reiser kunne bli 
omfattet av denne typen restriksjoner. Ethvert land vil også måtte regne med å 
komme inn under definisjonen ”berørt område” før eller siden. 
 
Rådet mot å reise til Mexico nå virker ulogisk i lys av at spredningen er omtrent 
like utbredt i USA og deler av Canada og snart også i visse europeiske land. 
 
En tilleggsutfordring er at vi etter hvert nok vil miste oversikten over hvilke land 
det foregår vedvarende spredning i. Noen land vil se til hva Mexico har blitt utsatt 
for og dermed kanskje forsøke å skjule sin situasjon. I de kommende ukene vil det 
særlig bli vanskelig å følge situasjonen i Mellom- og Sør-Amerika. Dermed kan 
vi risikere å skape falsk trygghet dersom vi advarer mot reiser bare til visse land. 
 
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 
utbrudd beskyttes mot dårlig begrunnede tiltak og mot tiltak med skjulte motiver 
(handelskonkurranse mv). Mange lands reiseråd mot Mexico har skadet landet 
betydelig og strider trolig mot IHRs bokstav og iallfall mot dens ånd og har utløst 
et behov for å begrunne rådet overfor WHO. 
 
Forsikring 
Vi har ikke gått inn på vurderinger i forhold til forsikring. 
Endringer i andre land 
ECDC kommer denne uka til å publisere forslag til nye reiseråd der man ikke 
lenger advarer direkte mot reiser til Mexico. Uformell kontakt med våre nordiske 
kolleger indikerer at de ønsker å gjøre tilsvarende allerede denne uka. 

 

Konklusjon 
Vi er nå i en valgsituasjon. Enten må vi utvide advarselen mot reiser til å omfatte 
stadig flere (og etterhvert vanskelig definerbare) områder eller så må vi avslutte 
alle slike spesifikke reiseadvarsler og heller gi generelle forsiktighetsråd. Vi har 
hele tida vært for den siste løsningen, og i EU er stemningen også slik nå. Det kan 
derfor ventes endringer i mange land. Vi anbefaler at Norge er klar til å endre 
reiserådet denne uka. 

 

Forslag til ny tekst 
 
”Ny influensa A(H1N1): Råd til reisende til land der det foregår vedvarende 
lokal smitte 
 
Slik situasjonen rundt ny influensa A(H1N1) har utviklet seg, mener vi det ikke 
lenger er grunnlag for å fraråde reise til Mexico eller andre land med vedvarende 
lokal smitte. Reisende oppfordres generelt til å holde seg orientert om situasjonen 
og å følge råd fra lokale helsemyndigheter. Personer med økt risiko for 
komplikasjoner etter influensasykdom bør nøye vurdere behovet nå for å reise til 
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områder der det foregår vedvarende lokal smitte av ny influensa A(H1N1) dersom 
området har et dårlig helsetilbud. 
 
Tidligere reiseråd er opphevet. Rådene kan bli endret dersom det tilkommer ny 
informasjon.  
 
Bakgrunn for rådet  
Norske myndigheter samarbeider med Verdens helseorganisasjon (WHO), Det 
europeiske smittevernsenteret (ECDC) og nordiske helsemyndigheter for å 
forebygge internasjonal spredning av smittsomme sykdommer. Verdens 
helseorganisasjon har bedt landene ikke innføre reiserestriksjoner, men råder 
personer som er syke til å utsette reise. Folkehelseinstituttet oppdaterer daglig sin 
informasjon om hvilke områder der vi antar at det foregår vedvarende lokal smitte 
av ny influensa A(H1N1).  
[Lenke til Områder berørt av ny influensa A(H1N1) ] 
 
Råd før avreise til områder der det foregår vedvarende lokal smitte av ny 
influensa A(H1N1)  
Reisende bør orientere seg om gjeldende råd fra norske helsemyndigheter. Det 
finnes ikke noen vaksine mot influensa A(H1N1). I spesielle situasjoner kan man 
eventuelt diskutere med egen lege behovet for å ha med en pakke Tamiflu eller 
Relenza til behandling ved sykdom dersom området man reiser til har et dårlig 
helsetilbud. Ved feber og luftveissymptomer er det uansett viktig å få legetilsyn 
for å få en diagnose og riktig behandling. Vi anbefaler ikke å ta legemidler mot 
influensa forebyggende.  
 
Råd under opphold i områder der det foregår vedvarende lokal smitte av ny 
influensa A(H1N1)  
Reisende oppfordres til å holde seg orientert om situasjonen og å følge råd fra 
lokale helsemyndigheter. Vi oppfordrer til forsiktighet:  
 Unngå kontakt med syke mennesker.  
 Vask hendene ofte med såpe og vann. Bruk av desinfeksjonssprit for 

håndhygiene er et godt alternativ til vask.   
 Ved hoste og nysing, bruk papirlommetørklær som kastes etter bruk. Vask så 

hendene.   
 Ved sykdom, bli hjemme eller på hotellet og kontakt lokal helsetjeneste per 

telefon.   
 Smitten overføres ikke med mat eller drikke, heller ikke svinekjøtt.  
 
Vær oppmerksom på at man ved utreise fra et land eller område kan bli spurt om 
symptomer og eventuelt tilbudt videre undersøkelse. Personer med mistenkt 
influensa A(H1N1) kan bli nektet å gå om bord i fly eller bedt om å utsette reisen.  
 
Råd etter opphold i områder der det foregår vedvarende lokal smitte av ny 
influensa A(H1N1)  
Reisende som blir syke i den første uken etter hjemkomst fra et område med 
vedvarende lokal smitte av ny influensa A(H1N1) bes kontakte egen lege eller 
legevakt per telefon. Opplys legen om reisen og dine symptomer. Hold deg 
hjemme til du har snakket med legekontoret.  
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Symptomer på influensa A(H1N1) er trolig som ved vanlig sesonginfluensa, dvs. 
feber (>38 grader), kroppsverk, hodepine, nedsatt allmenntilstand, hoste, sår hals 
og evt. også diaré. Ved lungebetennelse kan sting i brystet og pusteproblemer 
komme i tillegg.  
 
Reisende som har vært i et område med vedvarende lokal smitte av ny influensa 
A(H1N1) for lengre tid siden, kan være oppmerksom på at influensa A(H1N1) i 
praksis er smittsomt fra man ble syk og deretter i omtrent en uke.” 
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