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Rapport 

Innhold Dokumenter 

Situasjonsbilde internasjonalt 

24.4.2009 meldte USAs helsemyndigheter om sju tilfeller fra to stater av 

infeksjon med svineinfluensavirus av typen A/H1N1. Hendelsen ble også varslet 

til WHO under IHR. Det syntes klart at pasientene, i motsetning til enkelte 

sporadiske pasienter med svineinfluensa fra tidligere år, ikke hadde hatt kontakt 

med svin. Mistanken ble derfor vakt om at dette var et svineinfluensavirus som 

hadde evne til å smitte mellom mennesker. Sykdomsbildet var som ved en ikke 

alvorlig luftveisinfeksjon. Viruset er undersøkt nærmere og inneholder genetiske 

elementer fra nordamerikanske svine- og fugleinfluensavirus og fra eurasiatiske 

svine- og menneskeinfluensavirus. I USA er det nå påvist 11 

laboratoriebekreftede tilfeller i tre stater (California, Kansas og Texas). 

 

Samme dag ble det offentlig kjent at man i flere delstater i Mexico i flere uker har 

hatt et utbrudd av alvorlig luftveisinfeksjon med flere hundre tilfeller, inkludert 

nosokomial smitte, samt flere titalls dødsfall. Hendelsen var varslet til WHO 

under IHR den 23.4.2009. Enkelte pasienter i Mexico er laboratorieverifisert i 

Canada, og viruset er identisk med viruset påvist i USA. På grunn av den vide 

kasusdefinisjonen man benytter i Mexico, er det ikke mulig å spesifisere hvor 

mange av sykdomstilfellene og dødsfallene som virkelig skyldes 

svineinfluensavirusinfeksjon. 

 

 

Situasjonsbilde nasjonalt 

Det er ikke varslet noen tilfeller i Norge. 

 

Varslinger 

Folkehelseinstituttet har varslet slik: 

- Helsedirektoratet og HOD ble varslet med e-post 24.4.2009 

- Sykehusene ble varslet med e-post 24.4.2009 

- Kommunelegene ble varslet med e-post til kommunene 25.4.2009 (vedlagt) 

- Helsedirektoratet og HOD ble varslet med e-post om kvelden 25.4.2009 at 

WHO har erklært hendelsen som en alvorlig hendelse av betydning for 

internasjonale folkehelse (public health emergency of international concern). 
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Helsedirektoratet vil varsle fylkeslegene. 

Kommunikasjonstiltak 

- Første nettsak ble lagt ut på www.fhi.no 24.4.2009 

- Den 25.4.2009 er det lagt nettsaker på www.fhi.no om: 

- - Oppdatering om situasjonen 

- - Råd til reisende og til dem som befinner seg i området 

- - Råd til helsetjenesten 

- - Spørsmål og svar 

 

FHI har betjent masemediene med en rekke intervjuer. 

 

Nettsakene vil bli samlet på www.fhi.no/svineinfluensa i løpet av 25.4.2009. Også 

adressen www.svineinfluensa.no er reservert. 

 

Budskapet til publikum er at hendelsen tas alvorlig av norske myndigheter som 

følger den nøye i samarbeid med europeiske partnere og WHO. En rekke forhold 

er ukjente, og vi vet ikke om dette blir en pandemi. Vi fraråder ikke reiser til 

området, og vi ber nordmenn i området følge råd fra lokale helsemyndigheter. 

 

Budskapet til helsetjenesten er å være årvåkne, varsle mulige tilfeller til 

Smittevernvakta, beskytte helsepersonell som behandler pasientene, vurdere 

antiviral behandling og ta adekvate prøver. 

 

Andre tiltak 

Vi klargjør det nasjonale referanselaboratoriet for influensa for å kunne påvise det 

nye viruset raskt og pålitelig. Landets medisinsk-mikrobiologiske laboratorier er 

informeres om rutiner. 

 

Samhandling og rutiner 

Innhold Dokumenter 

Samhandling 

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet opprettet kontakt allerede om 

ettermiddagen 24.4.2009 og har siden hatt to møter. Det er enighet om 

arbeidsfordelingen og samhandlingsmåter. 

 

 

 

 

Svineinfluensagruppe 

Folkehelseinstituttet har etablert en svineinfluensagruppe som følger situasjonen 

kontinuerlig og koordinerer instituttets arbeid. 

 

Statusmøter med Hdir 

Det har vært to møter mellom instituttets svineinfluensagruppe og ledelsen i 

Helsedirektoratet. Referater er vedlagt. Et nytt møte er planlagt for 27.4.2009 

klokka 15.00. 

 

 

 

Internasjonalt samarbeid 

EØS: 

ECDC oppdaterer landene om situasjon og gir sine trusselvurderinger gjennom 

varslingssystemet EWRS. EU-kommisjonen arrangerte en telefonkonferanse 

25.4.2009 og vil gjøre det samme 26.4.2009. Formålet er primært å sørge for 

felles oppfatning om trusselbildet og gjensidig orientering om nasjonale tiltak. 

Folkehelseinstituttet deltar i disse møtene og følger EWRS-varslene løpende. 

WHO: 
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WHO oppdaterer landene gjennom den lukkede IHR Event Site. 

Folkehelseinstituttet følger denne informasjon som nasjonalt IHR-kontaktpunkt. 

WHO varslet medlemslandene 25.4.2009 om at generaldirektøren etter møtet i 

den særlige emergency committee for utbruddet av svineinfluensa har erklært 

utbruddet for å være en alvorlig hendelse av betydning for internasjonale 

folkehelse (public health emergency of international concern) i henhold til Det 

internasjonale helsereglementet artikkel 12. Hovedbetydningen av dette er at 

WHO nå kan, etter IHR artikkel 15, utstede anbefalinger til medlemslandene om 

internasjonale smitteverntiltak. Landene må følge disse og må ha gode grunner, jf 

artikkel 43, for å iverksette tiltak utover dette dersom det kan skade internasjonal 

reise og handel. Hittil er det ikke kommet noen slike anbefalinger fra WHO. 

WHO erklærer at man fortsatt er i fase 3 av pandemistatus. 

Norden: 

Det har foreløpig fra Folkehelseinstituttets side ikke vært noen egne intiativer 

langs den nordiske aksen. 

Nærområdene: 

Folkehelseinstituttet vil i løpet av 25.4.2009 legge ut informasjon på engelsk og 

russisk på våre sider for nærområdetsamarbeidet, www.epinorth.org. 

Pandemikomiteen 

Sekretariat i Pandemikomiteen sendte 25.4.2009 en orientering til 

Pandemikomiteens medlemmer med kopi av informasjonen til helsetjenesten og 

med henvisning til relevante hjemmesider. 

 

Vurderinger 

Innhold Dokumenter 

Generell vurdering  

Overordnet bilde 

Hendelsen har potensial til å bli en pandemi, altså en global influensaepidemi med 

et nytt virus som det er lite immunitet mot. Det synes klart at det foreligger 

menneske-til-menneske-smitte og at lokal smitte fra svin ikke kan forklare 

spredningen og ikke spiller noen rolle nå. 

 

Om hendelsen blir en pandemi, og hvordan pandemien isåfall vil arte seg, vil 

avhenge av en rekke foreløpig ukjente egenskaper ved viruset. Det foregår nå 

utredning av disse spørsmålene i Mexico, men det vil ta flere dager før ny, viktig 

kunnskap kommer: 

- Smittsomhet: Smitter viruset på samme måte og like lett som vanlig influensa, 

eller vanskeligere? 

- Reproduksjonstallet: Hvor mange nye tilfeller gir en gjennomsnittspasient 

opphav til?  

- Immunitet: Er det noen immunitet i befolkningen etter tidligere gjennomgåtte 

influensaer? A/H1N1-virus har gitt sesonginfluensa flere år, men viruset nå er 

en del endret som følge av rekombinasjoner. 

- Sykdomsfremkallende evne: Hvor stor andel av dem som smittes, blir syke? 

- Sykdomsspekteret:  

- Letalitet: Hvor stor andel av dem som rammes, vil dø av sykdommen? 

Foreløpig er det ikke mulig å regne på dette fordi tallene på både syke og 

døde fra Mexico er så usikre. Dersom det er mange udiagnostiserte med mild 
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infeksjon, vil jo dødeligheten være mye lavere. 

- Aldersfordeling: Er noen aldersgrupper mer utsatt for infeksjon, for alvorlig 

sykdom eller for dødelig utgang? 

- Sensitivitet for antivirale midler: Foreløpig tyder laboratorieprøver på at 

viruset er fullt følsomt for oseltamivir og zanamivir. 

 

Internasjonal spredning 

Spredningen i Mexico har trolig pågått to-tre-fire uker og store deler av landet er 

rammet, og viruset er påvist i tre sørlige stater i USA. Det betyr for det første at 

det ikke er noen god mulighet for lokal avgrensing av utbruddet til disse to 

landene, og for det andre at viruset allerede kan være spredd mange flere steder, 

inkludert til Europa. 

 

WHOs håndtering 

WHOs beslutning om å erklære public health emergency of international concern 

er fornuftig og gir WHO nødvendig handlingsrom. Den innebærer ingen 

automatiske eller umiddelbare endringer i internasjonale relasjoner, men den 

setter et press på verdens land om å følge WHOs råd og ikke unilateralt iverksette 

inngripende tiltak som kan affisere handel og reise. Folkehelseinstituttet vil 

umiddelbart informere departementet og Helsedirektoratet når WHO eventuelt 

utsteder anbefalinger om midlertidige tiltak, jf IHR-forskriften § 13. Vi antar at 

slike tiltak kan komme i løpet av få dager. 

 

WHO har samtidig slått fast at det ikke er nok bevis for å kunne gå videre fra 

pandemifase 3. Vi antar imidlertid at fase 4 vil bli erklært i løpet av få dager.  

 

Situasjonen og tiltak i Norge 

Norsk helsetjeneste vil være i stand til å diagnostisere og håndtere tilfeller av 

denne sykdommen i Norge. Foreløpig har vi ikke tegn på noen tilfeller her. Vi kan 

ikke utelukke at viruset er kommet til landet. 

Pandemiplanen: Planen er vedtatt og gjelder. Vi er i fase 3, Norge ikke berørt og 

tiltakene for denne fasen (side 36) bør gjennomgås. Det må vurderes om den nye, 

oppdaterte planen som nå finnes i et nesten ferdig utkast, skal vedtas. Uansett 

anbefaler vi at man vurderer om de to veiledningene til planen (for 

kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten) skal ferdigstilles og 

distribueres umiddelbart. 

Vaksineavtalen: Avtalen med firmaet GSK er gjeldende dersom hendelsen 

utvikler seg til en pandemi. Vi regner med at firmaet har god 

produksjonskapasitet og lett kan lage vaskine mot dette viruset. Dersom flere av 

avtalelandene ønsker det, kan firmaet starte produksjon av vaksinen tilogmed før 

WHO erklærer pandemi. Norske myndigheter må drøfte om man ønsker dette. 

Folkehelseinstituttet har en plan for distribusjon av vaksinen. 

Oseltamivirlageret: Legemidlet vil sannsynligvis ha effekt mot sykdommen. 

Lageret er på plass. Plan for distribusjon ved behov bør ses over og det bør 

vurderes om deler av hovedlageret bør distribueres regionalt. 

Overvåking: Folkehelseinstituttet vil forlenge sesongens kliniske og virologiske 

overvåking av influensa ut over uke 20 for å kunne fange opp et evt utbrudd i 

Norge. Folkehelseinstituttet vil be HOD gjøre infeksjon med svineinfluensa 

A/H1N1 til en varslingspliktig sykdom etter MSIS-registerforskriften. Det må 

også vurderes om sykdommen skal defineres som en allmennfarlig smittsom 



 5 

sykdom, men vi synes det er riktig å få mer kunnskap om sykdommens 

egenskaper før det. En slik definering har nemlig en del implikasjoner med tanker 

på plikter og rettigheter. (Dersom sykdommen ikke er verre enn en vanlig 

sesonginfluensa, er det jo ikke naturlig at den skal defineres som allmennfarlig 

smittsom sykdom.) 

Grensetiltak: Vi tilrår at man følger pandemiplanens vedlegg H og legger stor 

vekt på råd fra WHO. Både matematisk modellering og øvelser har vist at forsøk 

på grensestenging og innreisescreening ikke kan stoppe spredningen, men er 

enormt ressurskrevende. Det må vurderes om ankommende reisende skal få 

informasjon i form av plakater eller brosjyrer, men dette bør uansett avvente noe 

til mer er kjent om sykdommen. 

Neste rapport 

Ny rapport mandag 27.4.2009. 

 

 


