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Rapport 

Innhold Dokumenter 

Situasjonsbilde internasjonalt 

Bekreftede tilfeller ifølge WHO klokka 16.00 er 1893, fordelt på 23 land slik: 

Mexico (942 inkl 29 døde), USA (642, inkl 2 døde i 42 stater), Canada (165), 

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

(1), Danmark (1), El Salvador (2), Frankrike (5), Guatemala (1), Tyskland (9), 

Irland (1), Israel (4), Italia (5), Nederland (1), New Zealand (5), Korea (2), 

Portugal (2), Spania (73), Sveits (1), Sverige (1), United Kingdom (28), Østerrike 

(1). 

 

I USA anbefales nå testing bare av dem med alvorlig sykdom eller risikofaktorer 

for komplikasjoner. 

 

Per 6.5.2009 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 

 

Så langt tror vi ikke det foregår vedvarende lokal smitte sør for Mexico. I Spania 

og UK er det mange tilfeller, men få som skyldes lokal smitte og enda ikke tegn 

på at det foregår vedvarende lokal smitte. 

 

 

Situasjonsbilde nasjonalt 

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

personer er blitt undersøkt og blir undersøkt ved Folkehelseinstituttet. Mange av 

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

Smittevernvakta. 

 

Varslinger 

Ingen. 

 

 

Kommunikasjon 

Massemediene 

Det var bare én henvendelse til instituttet om influensa A(H1N1). Bjørn Iversen er 
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fortsatt FHIs talsperson. Bildet er preget av situasjonen i Mexico og det første 

tilfellet i Sverige. 

 

Budskap 

Hovedbudskapet er 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 noen får komplikasjoner og det er fremdeles er mye vi ikke vet om 

sykdomsspekteret, for eksempel hos gamle og kronisk syke. Siden så mange kan 

ventes å bli smittet, vil det samlet bli mange som får komplikasjoner og dør, selv 

om risikoen for den enkelte syke er veldig lav. 

 

Internett 

I tillegg til å holde fhi.no oppdatert, har vi jobbet tett med Helsedirektoratet med 

oppdatering og utvidelse av pandemi.no. Nettsakene om status berørte områder og 

prøveresultater for Norge ble i henhold til rutinen oppdatert kl. 20.30. 

 

Vi legger nå ut vår daglige risikovurdering på www.fhi.no klokka 10; fra i dag 

også på engelsk og russisk på www.epinorth.no. 

 

I nettsaken om bruk av antivirale midler lenker vi til forklaringen om barnedoser. 

 

Vi har lagt ut råd for gravide og ammende. 

Rapport på oppdrag fra i går 

Arbeidsgruppe om logistikk 

Overlege Øistein Løvoll deltar fra Folkehelseinstituttet. 

 

Scenarier 

Vi har startet en intern tverrfaglig (epidemiologi, virologi, historie) arbeidsgruppe 

for å tenke om mulig utvikling de kommende månedene, inkludert spørsmålet om 

forverring til vinteren, to bølger mv. 

 

Smitte til svin  

I samråd med Helsedirektoratet arrangerte helsesida i går et møte med 

søsteretatene på dyrehelsesida (Veterinærinstituttet og Mattilsynet). Norge er som 

ett av svært få land fritt for svineinfluensa, og det er god overvåking av influensa 

hos svin. Svin kan få influensa og det hemmer veksten deres et par uker. 

Problemet er derfor i hovedsak økonomisk. Mattilsynet, Veterinærinstituttet og 

bransjen (Norsvin og Animalia) ønsker å beskytte besetningene mot den nye 

influensaen og har allerede oppfordret til å holde syke mennesker ute av fjøsene 

(se 

http://www.mattilsynet.no/aktuelt/nyhetsarkiv/dyr/nytt_influensa_a_virus__h1n1_

_kan_p_virke_norsk_svinehold_69818). Besetninger som blir rammet vil bli 

pålagt restriksjoner på salg og slakting inntil dyrene er friske igjen. 

Grensekontroll er ikke aktuelt, og opprettelse av soner rundt besetningene er 

sannsynligvis lite aktuelt. Etatene er enige om å holde hverandre orientert. 

 

 

 

 

 

Andre tiltak 

Vi har, i egenskap av sekretariat for Pandemikomiteen, besvart for komiteens 

leder en henvendelse fra Ullevål sykehus om beskyttelsesutstyr for helsepersonell. 

De norske rådene, som publisert på Folkehelseinstituttets hjemmesider, ligger 

fast. Det er ønskelig at Helse Sørøst følger disse. 

 

http://www.mattilsynet.no/aktuelt/nyhetsarkiv/dyr/nytt_influensa_a_virus__h1n1__kan_p_virke_norsk_svinehold_69818
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Vi regner med at det nye testsystem fra CDC, USA (en PCR for nytt A(H1N1)) er 

i rutinemessig bruk fra i dag. Vi kan ikke love at resultater rutinemessig blir klare 

noe tidligere enn 19.00. 

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 

og definisjonen av berørte områder. Denne definisjonen er ikke automatisk koblet 

til tiltak. Den kan benyttes som underlag for a) reiseråd og b) råd til legene om 

hvem som skal kan være mulige tilfeller etter hjemkomst og dermed bør testes og 

c) kriterium for å gå opp et hakk i nasjonal pandemifase. Vi startet en diskusjon 

om det nåværende reiserådet i EU. Flere støttet vårt syn at det nå er litt 

inkonsekvent å advare mot bare Mexico. Flere pekte på at vi snart må gå over til 

heller å gi god informasjon til reisende, uansett reisemål. 

 

WHO: Vaksiner var temaet for gårsdagens pressekonferanse. WHO anslår at det 

finnes kapasitet til å produsere mellom 1 og 2 milliarder doser, men mye avhenger 

av hvor god virusveksten er i egg og hvor mye virus som trengs i hver dose. Et 

viktigere spørsmål er om en eller to doser trengs for å bli beskyttet. 

Produksjonstida er minst fire måneder. En virusstamme for vaksineproduksjon vil 

være tilgjengelig for produsentene i siste halvdel av mai. En teknisk komité skal 

støtte WHO i deres anbefaling om eventuelt å be produsentene starte produksjon, 

på bekostning av sesonginfluensavaksine. Komiteen møtes neste gang 14. mai. 

WHO er opptatt av å skaffe vaksiner også til fattige land. Det er ukjent hvor mye 

av produksjonen som er båndlagt i pandemiavtaler, som den Norge har. WHO 

skal ha møte med alle produsentene 19. mai. Foreløpig er det ikke nok grunnlag 

for å prioritere hvilke grupper som bør prioriteres for vaksinasjon. Ingen av 

produsentene som arbeider med helt nye vaksinekonsepter er klare for 

storskalaproduksjon. 

 

 

 

 

 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 

Risikovurdering 

Konklusjon 

Hendelsen er i ferd med å bli en langvarig pandemi med mange smittede, men lav 

andel med komplikasjoner og dødsfall. De nærmeste månedene kan vi vente oss 

stor spredning særlig på den sørlige halvkula, som nå går inn i sin normale 
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influensasesong, men vi venter også spredning i Europa. 

 

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: 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?). Det kan skyldes 

at viruset ikke er optimalt adaptert til mennesker. På den annen side, skolen i 

New York opplevde et eksplosivt utbrudd. Det er så langt ingen eller få 

tilfeller av smitte til helsepersonell i jobb. 

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

gjennomsnittspasient gir opphav til.  

- Inkubasjonstid: Median 2, variasjon fra 1 til 5, muligens opp til 7. 

- Smittsom periode: 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: De fleste tilfeller så langt er milde, som ved vanlig 

sesonginfluensa (feber, hoste hodepine og kroppsverk samt diaré hos noen), 

men det er tilfeller av lungebetennelse og alvorlig sykdom hos noen, også 

unge. Når sykdommen etter hvert rammer større grupper i samfunnet, vil vi få 

et bedre overblikk over hele sykdomsspekteret. 

- Letalitet: Under 0,1 %, gitt tilnærmet fravær av dødsfall utenfor Mexico. Det 

er dødsfall også blant unge voksne i Mexico. Man antar at de mange 

dødsfallene i Mexico ikke skyldes dårligere behandling. 

- Aldersforskjeller: Foreløpig er de fleste pasientene tenåringer og unge 

voksne, og få er over 60 år. Det kan skyldes a) at det er de unge som er 

eksponert, for eksempel ved reiser, b) at eldre har noe restimmunitet fra 

tidligere sesonger eller c) at det er noe med dette viruset eller 

immunresponsen på det som gjør det mer sykdomsskapende for unge. Vi vet 

ikke om noen aldersgrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom eller for dødelig 

utgang. 

- Kjønnsforskjeller: Det er omtrent like mange kvinner som menn blant 

pasientene. 

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

oseltamivir og zanamivir vil være like god behandling av denne sykdommen 

som av annen influensa. 

Internasjonale forhold 

Internasjonal spredning 

I USA er nå viruset løs og man konsentrerer seg om å sørge for god behandling av 

de syke for å unngå komplikasjoner. Man har også tiltak for å redusere spredning, 

spesielt allmenne hygieneråd, men har ikke noen ambisjoner om å slå tilbake 

viruset. Den tidligere politikken med aggressiv skolestenging er erstattet av 
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hygieneråd og tidlig oppdaging og hjemmeisolering av syke elever. 

 

Vi tror det vil gå mindre enn noen uker før det foregår vedvarende lokal smitte i 

Europa, antakelig i Spania. Dette kan oppdages forsinket fordi man konsentrerer 

testingen om folk med kontakt til Amerika. Da vil WHO erklære fase 6. 

 

Tiltakene mot internasjonal spredning 

WHO forteller at de går rett på landene som har restriktive tiltak mot reisende og 

ber om forklaring i henhold til IHR artikkel 43. 

Situasjonen og tiltak i Norge 

Situasjonen er rolig, og vi venter på de første tilfellene. 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. 

 

Kommunikasjon 

Vi vil lage en tekst om råd til hivpositive og andre særlig utsatte grupper. 

 

Vi vil forbedre teksten om reiseråd til dem som skal reise til USA og Canada, der 

vi antar at det nå foregår vedvarende lokal smitte. Vi vil komme tilbake med et 

forslag om Mexico, det det nå er bevegelse i synet på reiserådet også i europeiske 

land. 

 

Svin 

Vi vil opprettholde kontakten med Mattilsynet og Veterinærinstituttet om 

situasjonen for svin. Det er altså en politikk på å beskytte grisene helt mot 

sykdommen, men ikke menneskene. Vi vurderer at dette skal la seg forklare på en 

grei måte ved at det for grisene faktisk er mulig siden de er innesperret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste rapport 

Ny rapport kommer fredag 8.5.2009 klokka 07.00. 

 

 


