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Rapport 

Tid Tirsdag 28.4.2009 kl. 07.00 

Innhold Tredje statusrapport, som bare oppdaterer første og andre rapport. Det betyr at tiltak og 

vurderinger fra forrige rapport ikke gjentas, men gjelder fortsatt dersom de ikke er 

oppdatert under. 
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med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet og Helsetilsynet 

Forfatter Preben Aavitsland 

Offentlighet Unntatt offentlighet etter offentlighetsloven § 5.1 

Rapport 

Innhold Dokumenter 

Situasjonsbilde internasjonalt 

Antallet land som melder om tilfeller under utredning øker raskt. Så langt er det 

kjent bekreftede tilfeller fra fem land: USA (40), Mexico (26), Canada (6), UK 

(2), Spania (1). Bare Mexico har rapportert døde blant bekreftede tilfeller. Ikke 

alle tilfellene har tilknytning til Mexcio. 

 

WHO erklærte 27.4.2009 klokka 22.11 etter møtet i emergency committeee 

heving til pandemiberedskapsnivå 4. Videre fastslo WHO at avgrensing av 

utbruddet ikke er mulig, men at landene bør legge vekt på skadereduksjon. WHO 

gir videre en anbefaling om ikke å stenge grenser og ikke å begrense reiser og at 

alle tiltak som landene iverksetter må overholde IHR. 

 

WHO har foreløpig ikke oppfordret til å stoppe produksjonen av 

sesonginfluensavaksine for neste sesong til fordel for svineinfluensavaksine. 

 

 

Situasjonsbilde nasjonalt 

Det er ikke varslet noen bekreftede tilfeller i Norge, men sykdommen har vært 

nevnt som mulig diagnose hos noen. Det er ganske mange spørsmål fra leger til 

Smittevernvakta. 

 

Mediebildet er preget av helseministerens pressekonferanse, reiseråd, norsk 

beredskap, mistenkte tilfeller i Norge og verden rundt samt bilder fra Mexico. 

 

Varslinger 

Ingen nye fra Folkehelseinstituttet. 

 

 

Kommunikasjonstiltak 

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

Andre etater lenker til denne portalen. 

 

Budskapet til publikum har siste døgnet vært: Vi minner om hygienerådene og at 

vi følger situasjonen nøye i samarbeid med EU/ECDC og WHO. Situasjonen i 
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Mexico er fortsatt uavklart, men vi har framhevet som et lyspunkt at de syke i 

USA og Canada har hatt et forholdsvis mildt sykdomsforløp. Vi fraråder ikke 

reiser til området, ber reiende forholde seg til råd fra lokale helsemyndigheter og 

sier at ingen behøver å være redde for at de ikke skal få reise hjem igjen. Vi er 

forberedt på at viruset kommer til Norge, og helsetjenesten er godt forberedt på å 

ta imot syke nordmenn. Det er nok Tamiflu på lager i Norge til å behandle alle 

som blir syke. 

 

Plakater til reisende er ferdigstilt og ble levert til opphenging på Gardermoen i 

løpet av kvelden. De resterende lufthavnene med internasjonal trafikk vil få 

plakater i løpet av tirsdag. 

 

Det har vært stor mediepågang med anslagsvis 60-70 mediehenvendelser. Bjørn 

Iversen har vært instituttets talsperson og deltok på pressekonferanse sammen 

med helseministeren og Bjørn Ingen Larsen kl. 14.30. 

Andre tiltak 

Folkehelseinstituttet klargjør nå overvåkingen av sykdomssituasjonen, primært 

ved varsling av tilfeller fra leger og laboratorier samt mottak av virus for nøyere 

karakterisering. Vi vil forholde oss til EU/WHO kasusdefinisjoner. Videre vil vi 

sørge for at evt norske tilfeller blir varslet til WHO. 

 

I tillegg forlenger vi den vanlige sesonginfluensaovervåkingen gjennom hele 

sommerhalvåret. Den består i at 200 utvalgte legekontorer hver uke melder om 

andel av konsultasjonene som gjaldt influensaliknende sykdom. I tillegg vil 80 

legekontorer sende inn virusprøver av alle pasienter med mulig sykdom. 

 

Samhandling og rutiner 

Innhold Dokumenter 

Samhandling 

Folkehelseinstituttet har hatt samhandlingsmøte med Helsedirektoratet i dag og 

møtt i regjeringens kriseråd og i helseministerens pressekonferanse. 

 

Folkehelseinstituttet er rede til å støtte 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 sendes utbrudd@fhi.no. 

 

 

 

Folkehelseinstituttets krisegruppe 

Folkehelseinstituttet har etablert en krisegruppe etter gult nivå i beredskapsplanen. 

Gruppa ledes av Hanne Nøkleby med Preben Aavitsland som sekretær. Inngående 

meldinger til gruppa sendes til utbrudd@fhi.no. Bjørn Iversen fortsetter som 

pressetalsperson for instituttet. 

 

Internasjonalt samarbeid 

EØS: Gårsdagens møte i EWRS-nettverket dreide seg om rutiner for felles 

europeisk overvåking, reiseråd (blant annet tilbaketrekking av et privat utsagn fra 

en Kommisjonær) og råd om håndtering av pasienter. 

 

Pandemikomiteen 

Sekretariatet ved Folkehelseinstituttet har sendt komiteen innkalling til møte 
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onsdag 29.4. klokka 9. 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 

Overordnet bilde 

Hendelsen blir trolig en pandemi, men trolig en mild pandemi med lav letalitet. 

Folkehelseinstituttet vil følge opp sine tiltak i fase 4 i pandemiplanen. 

 

Karakteristika ved sykdommen 

Det er lite nytt om de karakteristika som vil avgjøre den eventuelle pandemiens 

størrelse, hastighet og alvorlighet: 

- 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: Vi vet ikke om det er noen immunitet i befolkningen etter tidligere 

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

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

virusgenene er i nær slekt med virus som har utviklet seg uavhengig av våre 

H1N1-virus hos svin, 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.  

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

vil dø av sykdommen. 

- 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. 

 

Internasjonale forhold 

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.  

 

Vår vurdering er at erklæringen av fase 4 er et forventet og riktig skritt. Vi er 

videre enig i WHOs vurdering av at containment nå ikke er mulig; ”ånden er ute 

av flaska”. Videre synes vi at reiseråden er kloke. Med disse ”negative” 

reiserådene setter WHO et press på de landene som ønsker å stenge grenser eller 

innføre reiserestriksjoner om å bringe fram bevis av nytten, jf IHR artikkel 43. 

 

Folkehelseinstituttet anbefaler at norske helsemyndigheter følger WHOs 

anbefalinger og vurderinger. Vi ser ikke at WHOs melding utløser behov for noen 

særskilt varsling fra Helsedirektoratet til helsetjenesten, jf IHR-forskriften § 13, 

utover offentliggjøring på Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets 

hjemmesider. 

 

Situasjonen og tiltak i Norge 

Folkehelseinstituttet gjennomgår nå ”sine” tiltak i pandemiplanen for fase 4 (side 
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39-41). 

 

Håndtering av enkelttilfeller 

Vi antar at bildet fremover blir preget av frykt for sykdomstilfeller etter hvert som 

sykdommen finnes i mange land utenfor Mexico. Vi vil legge vekt på råd om god 

håndtering for diagnostikk, behandling og smittevern. 

 

Tiltak mot internasjonal spredning 

Vedlegg H i pandemiplanen (s 100-102) beskriver tiltakene, og disse er som som 

WHO har anbefalt. Vi synes det er tilstrekkelig med informasjon ved 

ankomstflyplasser. Screening er ugjennomførbart (hva skal man screene for?), 

ressursødende og fåfengt. 

 

Nasjonale smitteverntiltak 

Vedlegg G i pandemiplanen (side 87-99) beskriver tiltakene. Disse bør legges til 

grunn. Tabellen på side 98 (se nederst) oppsummerer for fase 4: 

- Målgruppe influensasyke: Isolering i helseinstitusjon så lenge antallet tilfeller er 

lite. Behandling med antivirale legemidler. Munnbind ved kontakt med andre. 

- Målgruppe mistenkt smittede (nærkontakter mv): Råd om å holde seg hjemme 

med kontakt med færrest mulig i sju dager fra symptomstart. God informasjon. 

Posteksponeringsprofylakse med antivirale legemidler*. 

- Målgruppe resten av befolkningen: Aktivitetsbegrensninger kan bli vurdert 

dersom vise aktiviteter er særlig forbundet med smittespredning. 

 

(* Dette er et tiltak som vi har anbefalt vurderes på nytt i ny pandemiplan. Tiltaket 

kan bli vanskelig å avslutte i en senere fase av pandemien og kan medføre mye 

sløsing av legemidler. Det bør uansett begrenses til husstandsmedlemmer og bare 

dem som er i risiko for komplikasjoner av influensa. Tiltaket bør også ses i lys av 

hvordan den nye sykdommen arter seg.) 

 

Tilgjengelighet av oseltamivir 

Vi forventer at etterspørselen til behandling av mistenkte tilfeller og evt 

postekponeringsprofylakse vil øke og at apotekene går tomme ganske snart. 

 

Vaksinasjon 

Vi har distribuert vår rapport om pandemivaksineavtalen (vedlagt), og vi holder 

kontakt med produsenten GSK. WHO har foreløpig ikke oppfordret å stoppe 

produksjon av neste års inflensavaksine til fordel for en svineinfluensavaksine. 

 

Smitte til dyr og fra mat 

Viruset kan ikke smitte fra svinekjøtt. Vi kommer tilbake til en vurdering om 

smitte til svin, i samråd med Mattilsynet. 

 

Kommunikasjon 

Vi forstår at gårsdagens pressekonferanse skulle fungere som en vekker. Vi synes 

likevel at det er nødvendig å kommunisere mer nøkternt om sykdomsbildet. Folks 

bilde av sykdommen er nok preget av reportasjene fra Mexico og mindre av de 

mer nøkterne rapportene fra andre land. 

 

Terminologi 
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Vi anbefaler å benytte begrepet ”fase 4 i pandemiberedskap” og ikke 

pandemifase. Det første er mer i overensstemmelse med WHOs pandemic alert 

phase og gir mindre inntrykk av en utvikling med bare en retning. 

Neste rapport 

Ny rapport kommer onsdag 29.4.2009 klokka 07.00. 

 

 

 

 

 


