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Rapport 

Innhold Dokumenter 

Situasjonsbilde internasjonalt 

I USA var det per 26.4.2009 20 laboratoriebekreftede tilfeller fra 5 stater. Alle 

pasientene hadde mild sykdom, bare en trengte kort sykehusbehandling og ingen 

døde. I Canada er det bekreftet fire tilfeller, alle med mild sykdom, men bare noen 

av dem hadde vært i Mexico, noen som kan tyde på innenlands smitte. I Mexico 

er det 18 laboratoriebekreftede tilfeller samt mange hundre klinisk mistenkte 

tilfeller, med flere dødsfall i 19 av 32 stater. 

 

Massemediene bringer nyheter om antatte tilfeller i en rekke land, men foreløpig 

har ikke WHO offentliggjort at det er meldt noen bekreftede tilfeller utenom de 

tre nevnte landene. 

 

 

Situasjonsbilde nasjonalt 

Det er ikke varslet noen tilfeller i Norge. Mediebildet er preget av 

risikovurderinger, reiseråd, norsk beredskap, mistenkte tilfeller verden rundt og 

bilder fra Mexico. De fleste reportasjer illustreres med mennesker med munnbind.  

 

Varslinger 

Vi regner at helsetjenesten nå er varslet. Hdir har bedt helsetjenesten gjennomgå 

sine beredskapsplaner. 

 

 

Kommunikasjonstiltak 

Informasjonen fra Folkehelseinstituttet samles på www.fhi.no/svineinfluensa. 

Andre etater lenker til denne portalen. 

 

Budskapet til publikum har siste døgnet vært 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. Norske myndigheter har god beredskap, og den ses over nå. 

 

Budskapet til helsetjenesten er å gjennom beredskapsplanene, være årvåkne, 
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varsle mulige tilfeller til Smittevernvakta, beskytte helsepersonell som behandler 

pasientene, vurdere antiviral behandling og ta adekvate prøver. 

Andre tiltak 

Grensetiltak: Folkehelseinstituttet utarbeider nå plakater og videomonitortekster 

for flyplasser og havner med vekt på hvordan ankommende syke skal opptre, 

inkludert kontakt med helsetjenesten. 

Legemiddellager: Hdir forserer nå den planlagte bestillingen av zanamivir 

(200 000 kurer) og miksturer for barn av oseltamivir. 

 

Samhandling og rutiner 

Innhold Dokumenter 

Samhandling 

Det er god kontakt og enighet om arbeidsfordelingen og samhandlingsmåter 

mellom Folkehelseinstituttet og Hdir. Begge har etablert nødvendige interne 

beredskapsordninger i henhold til deres beredskapsplaner. 

 

 

 

Svineinfluensagruppe 

Folkehelseinstituttet har etablert en svineinfluensagruppe som følger situasjonen 

kontinuerlig og koordinerer instituttets arbeid. Kontaktadresse er utbrudd@fhi.no. 

 

Statusmøter med Hdir 

Et nytt møte holdes i dag klokka 15.00. 

 

 

Internasjonalt samarbeid 

EØS: 

Det er daglige møter med medlemslandene representert med EWRS-

kontaktpunktene (Folkehelseinstituttet) og Helsesikkerhetskomiteen (HOD). 

Gårsdagens møte dreide seg om å kartlegge landenes tiltak og bli enige om 

rapporteringsrutiner. 

WHO: 

Emergency committee har nytt møte 28.4.2009, blant annet for å drøfte 

midlertidige tiltak (temporary recommendations) mot internasjonal spredning og 

pandemifase. Ifølge kilder i sekretariatet vil komiteen ha gode bevis før den tilrår 

å erklære fase 4. 

Nærområdene: 

Folkehelseinstituttet følger den offisielle informasjonen fra helsemyndighetene i 

Russland. Denne informasjonen er hittil adekvat og dreier seg om å styrke 

beredskapen og årvåkenheten. Man innfører imidlertid feberscreening av 

ankommende fra affiserte land, og man vil kartlegge import av kjøtt fra USA og 

Mexico. På vår portal for nærområdesamarbeid, www.epinorth.org, publiserer vi 

kvalitetssikret informasjon på engelsk og russisk under EpiWatch. 

 

Pandemikomiteen 

Komiteen vurderes innkalt mot slutten av uka. 

 

Vurderinger 

Innhold Dokumenter 

Generell vurdering  

Overordnet bilde 

Hendelsen har potensial til å bli en pandemi. Den raske spredningen til USA og 

Canada kan tyde på at viruset smitter nokså lett mellom mennesker. Data fra 
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samme land tyder på at sykdomsbildet er mildt og uten dødsfall. Data fra Mexico 

kan vi foreløpig ikke bruke i risikovurdering. Dersom det blir en pandemi, tror vi 

per i dag at den vil bli mild med lav letalitet. 

 

Siste døgnet er det kommet få nye sikre data om disse karakteristika: 

- Smittsomhet: Ukjent. Vi vet ikke om viruset smitter på samme måte og like 

lett som vanlig influensa, eller vanskeligere. 

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

gjennomsnittspasient gir opphav til.  

- Immunitet: Ukjent. Vi vet ikke om det er 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: Ukjent. Vi vet ikke hvor stor andel av dem som 

smittes, som blir syke. 

- Sykdomsspekteret: Ukjent: Vi vet ikke  

- Letalitet: Trolig lav. Det er ukjent hvor stor andel av dem som rammes, som 

vil dø av sykdommen? Tallene som meldes fra Mexcio kan per i dag ikke 

brukes til å beregne letalitet. Det er umulig å si hva tallene for syke og døde 

representerer (svineinfluensa? annen sykdom?), og antallet milde infeksjoner 

er ukjent. 

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

infeksjon, for alvorlig sykdom eller for dødelig utgang. 

- 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. 

 

For hver dag som går nå med stadig flere laboratoriebekreftede, milde tilfeller 

uten dødsfall, kan vi bli sikrere på at denne influensasykdommen er ganske 

mild.Vi ser altså en nokså optimistisk utvikling, til tross for at massemediene 

snakker om stadig flere dødsfall. 

 

Internasjonal spredning 

Medierapporter om mulige tilfeller strømmer inn fra flere kontinenter. Vi tror at 

mange av disse rapportene vil bli avsannet, men at en del vil bli bekreftet de 

nærmeste dagene, og at viruset vil ha en global spredning i løpet av få uker.  

 

WHOs håndtering 

Vi antar at WHO vil utstede noen temporary recommendations i henhold til IHR 

artikkel 15 med hovedhensikt å sette en standard og unngå unødvendige 

restriktive tiltak som hindrer trafikk og handel. Dermed hindrer man de landene 

som ønsker omfattende tiltak, for slike må begrunnes særskilt, jf IHR artikkel 43. 

(For eksempel er det indikasjoner på at Russland kan finne på å gå mot en stopp i 

import av kjøtt fra USA, noe som er et meningsløst tiltak som bare tjener til å 

beskytte egen kjøttindustri.) 

 

Pandemifase 4 er kjennetegnet ved begrenset smitte mellom mennesker av et nytt 

influensavirus. Vi kan vanskelig se at WHO kommer utenom å erklære fase 4 i 

løpet av kort tid. 

 

Situasjonen og tiltak i Norge 
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Overvåking: Overvåkingen av influensaliknende sykdom i MSIS vil fortsette fra 

uke 20 til neste års overvåking starter i uke 40. Den virologiske overvåkingen 

fortsetter også. Folkehelseinstituttet vil i et notat til HOD foreslå varslingsplikt 

etter MSIS-forskriften for svineinfluensa. Dersom det virkelig blir en pandemi 

med tusenvis av tilfeller, må imidlertid varslingsplikten oppheves igjen for å 

unngå en masse unødvendig varsling. Folkehelseinstituttet etablerer 

meldingsrutiner til WHO med de utsendte kasusdefinisjoner. 

Pandemiplanen: Det er slått fast at dagens gjeldende pandemiplan er den som skal 

gjelde. 

Vaksineavtalen: Folkehelseinstituttet kommer tilbake med et notat senere i dag 

om avtalens innhold og muligheter. Vi er enig i at det foreløpig ikke er aktuelt å 

aktivere avtalen. 

Allmennfarlig smittsom sykdom: Gitt at det kan se ut som sykdommen er ganske 

mild – kanskje like mild som sesonginfluensa – er vi foreløpig tilbakeholdende 

med å definere den som en allmennfarlig smittsom sykdom. Spørsmålet må 

utredes grundig, og man taper ikke noe på å vente. Vi skal huske at man ved en 

slik definering åpner for ganske inngripende tiltak i regi av landets kommuner 

overfor en sykdom som er dårlig definert. Selve defineringen kan i seg selv også 

få en eskalerende virkning og kan tolkes som en oppfordring til nettopp 

inngripende tiltak. Det er også implikasjoner i forhold til straffelovens forbud mot 

å overføre slik sykdom til andre. Legemidler kan deles ut gratis selv om 

sykdommen ikke er definert som allmennfarlig smittsom sykdom. 

Munnbind: Dersom sykdommen utvikler seg til en pandemi som når også Norge, 

vil spørsmålet om bruk av munnbind på offentlige steder komme opp. 

Pandemiplanen legger ikke opp til en slik anbefaling, jf vedlegg G, side 99. 

Neste rapport 

Ny rapport kommer tirsdag 28.4.2009. 

 

 


