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Rapport 

Innhold Dokumenter 

Situasjonsbilde internasjonalt 

Bekreftede tilfeller ifølge WHO klokka 18.00 i går er 1085, fordelt på 21 land 

slik: Mexico (590 inkl 25 døde), USA (286, inkl 1 død i 30 stater), Canada (101), 

Costa Rica (1), Colombia (1), Kina, Hong Kong Special Administrative Region 

(1), Danmark (1), El Salvador (2), Frankrike (4), Tyskland (8), Irland (1), Israel 

(4), Italia (2), Nederland (1), New Zealand (6), Korea (1), Prtugal (1), Spania 

(54), Sveits (1), United Kingdom (18), Østerrike (1). 

 

Per 4.5.2009 klokken 20.30 regner Folkehelseinstituttet med at det foregår 

vedvarende lokal smitte av influensa A(H1N1) i: 

- Mexico 

- USA: Alle stater unntatt Hawaii og Alaska  

- Canada: Provinsene British Columbia, Alberta, Ontario og Nova Scotia 

 

 

Situasjonsbilde nasjonalt 

Det er ikke varslet noen bekreftede tilfeller i Norge. Prøver fra flere titalls 

personer er blitt undersøkt og blir undersøkt ved Folkehelseinstituttet. Få av disse 

oppfyller kriteriene for et mulig tilfelle. Det er færre spørsmål fra leger til 

Smittevernvakta. 

 

Mediebildet er preget av pressekonferansen i FN, tiltak ute i verden og kritikk av 

myndighetene for opphaussing her hjemme. 

 

Varslinger 

Ingen. 

 

 

Kommunikasjonstiltak 

Budskapet til publikum det siste døgnet har vært oppdatering av situasjonen 

nasjonalt og internasjonalt, og at vi forventer en langvarig og mild influensa.  

  

Det har vært bare noen få mediehenvendelser, Bjørn Iversen er FHIs talsperson.  

 

Vi jobber med oppdatering og kvalitetssikring av pandemi.no. Nettsakene om 

status berørte områder og prøveresultater for Norge ble i henhold til rutinen 
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oppdatert kl. 20.30. 

Rapport på oppdrag fra i går 

Bruk av beskyttelsesutstyr i helsetjenesten i andre land 

Vi har kartlagt rådene i noen andre land. Våre råd er i overensstemmelse med 

WHO, ECDC, Sverige og UK i fase 6 (men ikke i fase 5). 

 

Skolestenging 

Vi jobber videre med et notat om skolestenging, som grunnlag for norsk politikk 

på området. 

 

Vurdere spredning i Latin-Amerika 

Vi forsøker i samarbeid med europeiske partnere å få bedre oversikt, se også 

nedenfor. 

 

 

 

 

 

Andre tiltak 

Vi har lagt ut følgende nye nettsaker på www.fhi.no: 

For helsepersonell: 

- Håndtering av nærkontakter av tilfeller med ny influensa A(H1N1) 

For publikum: 

- Beskytt deg selv og andre mot smitte 

- Råd til personer som kommer til Norge etter opphold i områder berørt av 

influensa A(H1N1) 

- Influensa A(H1N1): Råd om konferanser/møter i Norge og besøk fra utlandet 

Situasjonsrapport: 

- Vi har forbedret saken Områder berørt av ny influensa A(H1N1) 

 

En ekstrautgave av MSIS-rapport med en speiling av nettsakene for helsepesonell 

ble sendt ut i går. 

 

Samhandling og rutiner 

Innhold Dokumenter 

Samhandling 

Folkehelseinstituttet deltar i Helsedirektoratets morgenmøte og støtter 

Helsedirektoratet i dets koordinering av helseberedskapen. Instituttet fortsetter 

sine oppgaver knyttet til overvåking, laboratorieberedskap og rådgivning og andre 

oppgaver angitt i pandemiplanen. 

 

Oppdrag til instituttet samt kopier av Helsedirektoratets rapporter og utsendinger 

til helsetjenesten sendes utbrudd@fhi.no, telefon i arbeidstida 21 07 66 43. 

 

 

Internasjonalt samarbeid 

EØS: Gårsdagens møte i EWRS/HSC-nettverket dreide seg igjen om overvåking 

(der formålet er å samle mye data om de første tilfellene for å avklare en del av 

variablene over), definisjonen av berørte områder og smitteoppsporing etter 

flyreiser. Det er et ønske å skille møtene i en faglig og en administrativ del. 

WHO: Ved gårsdagens pressekonferanse minnet WHO om at eventuell heving til 

fase 6 ville bygge på vedvaremde lokal spredning av viruset på et nytt kontinent (i 

tillegg til Amerika). Fasene har ikke med sykdommens alvorlighet å gjøre. 
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Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 

Risikovurdering 

Konklusjon 

Hendelsen er i ferd med å bli en pandemi, men trolig en mild, langvarig pandemi 

med lav letalitet. De nærmeste månedene kan vi vente oss spredning på den 

sørlige halvkula, som nå går inn i sin normale influensasesong. 

 

Premisser 

Det er fortsatt lite sikre data om de karakteristika som vil avgjøre den eventuelle 

pandemiens størrelse, hastighet og alvorlighet. Det forventes at en del data vil 

komme fra særlig USA i løpet av de nærmeste ukene: 

- Smittsomhet: Ukjent. Vi aner en noe lavere smittsomhet enn vanlig 

sesonginfluensa i og med at det kan se ut som om mange tilfeller utenfor 

Mexico ikke har sekundærtilfeller (eller er de så milde at de ikke oppdages?). 

På den annen side, skolen i New York opplevde et eksplosivt utbrudd. 

- Reproduksjonstallet: Ukjent. Vi vet ikke hvor mange nye tilfeller en 

gjennomsnittspasient gir opphav til.  

- Inkubasjonstid: Ukjent. Foreløpige data fra USA tyder på en median på 2, 

men opptil 7 dager. 

- Smittsom periode: Ukjent. Vi har som utgangspunkt samme som 

sesonginfluensa, altså en uke fra symptomstart. 

- Immunitet: Det er antakelig lite immunitet i befolkningen etter tidligere 

gjennomgåtte influensaer. Virus av samme subtype, A(H1N1), har gitt 

sesonginfluensa flere år, men det nye viruset er helt annerledes. De fleste 

virusgenene er i nær slekt med virus som har utviklet seg hos svin, uavhengig 

av de humane A(H1N1)-virus, trolig helt siden omkring 1918. 

- Sykdomsfremkallende evne: Ukjent. Vi vet ikke hvor stor andel av dem som 

smittes, som blir syke. 

- Sykdomsspekteret: Ukjent, men det er opplagt mange milde tilfeller som er 

vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. WHO melder at opptil 

halvparten av de innmeldte pasientene har hatt diare, noe som skiller denne 

nye influensaen fra vanlig sesonginfluensa. 

- Letalitet: Trolig lav og langt under 1 % gitt tilnærmet fravær av dødsfall 

utenfor Mexico. Det er dødsfall også blant unge voksne i Mexico. Men 

foreløpig er det i stor grad unge, friske som er smittet og ikke de gamle og 

syke. 

- Aldersfordeling: Ukjent. Vi vet ikke om noen aldersgrupper mer utsatt for 

infeksjon, for alvorlig sykdom eller for dødelig utgang. At mange pasienter er 

unge voksne kan skyldes skjev eksponering nå; det er de unge som reiser. 

- Sensitivitet for antivirale midler: Vi antar basert på in vitro-testing at 

oseltamivir og zanamivir vil være like god behandling av denne sykdommen 

som av annen influensa. 

 

Internasjonale forhold 

Tiltakene mot internasjonal spredning 

Det kommer en del bekymringsverdige rapporter om restriktive tiltak mot både 

reisende og egen befolkning, særlig i Asia (stopp i flyginger, karantene av 

reisende fra Mexico, slakting av griser, begrensninger i reise for mexicanere, 
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stopp i svineimport). Vi ser også meningsløse tiltak som spraying med 

desinfiserende midler av korridorer i flyplasser. Det ser ut til at epidemien får 

fram det verste i noen land. Tiltakene er klart over det WHO anbefaler og derfor 

ikke i IHRs ånd. Tiltakene er også kraftige disinsentiver for internasjonal åpenhet. 

 

Spredning 

Vi ser nå rask vekst i antall bekreftede tilfeller etter hvert som landene får på plass 

testemuligheter og -rutiner. Vi antar at det foregår vedvarende lokal smitte i 

Mexico, USA (unntatt Alaska og Hawaii) og provinsene British Columbia, 

Alberta, Ontario og Nova Scotia i Canada. Vi forsøker å få mer kunnskap om 

situasjonen sør for Mexico. 

Situasjonen og tiltak i Norge 

Formål med arbeidet nå 

Norge er fortsatt i ”begrensningsmodus” der formålet er å forsinke introduksjon 

og spredning av det nye viruset. Det er ikke noe håp om å holde viruset permanent 

ute fra Norge. Det kan nå være aktuelt med enkelte tiltak som seinere når 

pandemien er her for fullt, blir mindre relevante. Men tiltakene må ikke gå 

urimelig ut over enkeltpersoner og samfunnslivet.  

 

Gravide 

Vi vil i dag jobbe med en nettsak med råd til gravide, med utgangspunkt i råd fra 

USA. 

 

Reiseråd 

Reiserådet nå er å 1) fraråde unødvendige reiser til Mexico og 2) følge visse 

forholdsregler dersom man likevel drar til Mexico. Vi tenker oss å justere dette 

slik at del 2 også gjelder for andre områder der det foregår vedvarende lokal 

smitte (deler av USA og Canada). Muligens må vi også inkludere områder der det 

er usikerhet om spredningen, som nå særlig Latin-Amerika. 

 

Kommunikasjon 

Vi bør kommunisere at sykdommen vil komme til Norge før eller seinere. Vi har 

en politikk for å forsinke spredningen, men ikke for enhver pris. Sykdommen er 

mild, men det er fremdeles er mye vi ikke vet om sykdomsspekteret, for eksempel 

hos gamle og kronisk syke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste rapport 

Ny rapport kommer onsdag 6.5.2009 klokka 07.00. 

 

 


