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Statusrapport om svineinfluensa 29. april 2009 

Rapport 

Tid Onsdag 29.4.2009 kl. 07.00 
Innhold Fjerde 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. 

Sendt til Helsedirektoratet 
med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet og Helsetilsynet 

Forfatter Preben Aavitsland 
Offentlighet Unntatt offentlighet etter offentlighetsloven § 5.1 

Rapport 

Innhold Dokumenter 

Situasjonsbilde internasjonalt 

Vi skiller heretter mellom: 
- Land med bekreftet innenlands smitte siste uke: Mexico (26 inkl 7 døde), USA 
(64 i fem stater) 
- Andre land med bekreftede tilfeller: Canada (6), New Zealand (3), UK (2), 
Spania (2), Israel (1). 
 
En rekke land melder om mulige tilfeller under utredning. 

 
 

Situasjonsbilde nasjonalt 

Det er ikke varslet noen bekreftede tilfeller i Norge, men sykdommen har vært 
nevnt som mulig diagnose hos noen og prøver fra ni personer er under 
undersøkelse ved Folkehelseinstituttet. Det er mange spørsmål fra leger til 
Smittevernvakta. 
 
Mediebildet er preget av mistenkte tilfeller i Norge, reiseråd, norsk beredskap, 
etterspørsel etter Tamiflu og situasjonen verden rundt og særlig Mexico. 

 

Varslinger 

Ingen nye fra Folkehelseinstituttet. 
 
 

Kommunikasjonstiltak 

Informasjonen fra Folkehelseinstituttet samles på www.fhi.no/svineinfluensa. 
Andre etater kan lenke til denne portalen. 
 
Budskapet til publikum det siste døgnet har stort sett vært det samme som i går: 
Husk god hånd- og hostehygiene, vurdere nødvendgiheten av riese til Mexico, 
nok Tamiflu til alle så ingen grunn til å hamstre, fortsatt uoversiktlig situasjon i 
Mexico, håp om en forholdsvis mild variant av sykdommen. I tillegg noe fokus på 
at det ikke vil være mulig å stoppe sykdommen men at strategien nå er 
skadereduksjon. 
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Plakater til reisende er nå distribuert til alle lufthavnene med internasjonal trafikk. 
Har hatt kontakt med Kystdirektorat/havnevesen for å få til distribusjon til havner 
med internasjonale anløp. I tillegg er samme informasjon tilgjengelig på 
flatskjermer i ankomst utland på Gardermoen (no-eng-spa-fra). Jobber med å få 
elektronisk info også på de resterende flyplassene i Norge. 
 
Det har vært stor mediepågang også i dag med 40-50 mediehenvendelser. Bjørn 
Iversen har vært talsperson og deltok på pressebrief sammen med helsedirektør 
Bjørn Ingen Larsen kl. 12.00. 
Rapport på oppdrag fra i går 

Folkehelseinstituttet fikk i går flere oppdrag fra Hdir og løste dem slik: 
 
1 Synspunkter på svineinfluensa som allmennfarlig smittsom sykdom. 

Notat ble levert (vedlagt). Konklusjon: ”Folkehelseinstituttet mener at 
svineinfluensa A/H1N1 nå ikke bør defineres som en allmennfarlig smittsom 
sykdom. Vi tviler på at noen av de samfunnsmessige smitteverntiltakene i 
smittevernloven § 4-1 vil bli nødvendige. Instrukser til helsetjenesten kan Hdir gi 
uten hjemmelen i § 4-9. Signaleffekten, kostnadene og avgrensningsproblemet 
taler mot en slik definering. Vår vurdering kan endre seg dersom sykdommen 
viser seg å ha andre egenskaper enn det ser ut til per i dag.” 
 
2 Varslingsplikt for svineinfluensa 

Notat ble levert (vedlagt), HOD tok beslutning og konklusjonen er implementert. 
Konklusjon: ”Folkehelseinstituttet mener at det allerede, i og med at WHO har 
erklært hendelsen som en ”alvorlig hendelse av betydning for internasjonal 
folkehelse” og har bedt om rapportering fra landene om tilfeller, kan sies å 
foreligge en varslingsplikt for helsepersonell for tilfeller etter IHR-forskriften § 4. 
Det er dermed ikke behov for noen endringer av forskrifter eller andre vedtak. 
Varslingsplikten er helt uavhengig av om svineinfluensa A/H1N1 er definert som 
allmennfarlig smittsom sykdom etter smittevernloven.” 
 
3 Råd om behandling med antivirale legemidler 

Notat ble levert (vedlagt), Hdir støttet, og veiledningen er publisert som 
behandlingsråd. Generelt: ”Pandemiplanens vedlegg G (side 95-97) redegjør 
nærmere for bakgrunnen for bruk av behandling både av hensyn til den enkelte og 
av hensyn til smittevernet. (…) Rådene er i overensstemmelse med 
Pandemiplanen. (…) Folkehelseinstituttet mener at vi i denne fasen og inntil 
videre kan ha en nokså lav terskel for behandling og forebyggende behandling 
med antivirale legemidler. Rådene må endres etter hvert som vi vinner ny 
kunnskap.” 
- Råd om behandling: Alle mulige tilfeller. 
- Råd om forebyggende behandling: Husstandsmedlemmer av mulige tilfeller. 
- Særlig om helsepersonell: Forebyggende behandling bare ved barrieresvikt. 
Tidlig behandling ved symptomer. 
- Ikke anbefalt forskrivning: En rekke situasjoner, som hamstring, reiser og 
vedvarende profylakse. 
 
4 Råd om reiseråd 

Notat ble levert (vedlagt). Konklusjonen støttet av helsedirektør: ”Situasjonen i 
Mexico er uavklart, men det synes klart at reisende dit utsetter seg for en 
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betydelig større smittefare enn reisende til noe annet sted. Det kan derfor være 
grunn til å skjerpe informasjonen. Vi ser imidlertid ikke behov for restriksjoner 
eller direkte advarsel mot reise til Mexico. En slik advarsel vil også kunne 
oppfattes som en utfordring til IHR og WHO. Vi kan derfor tenke oss å formulere 
vårt reiseråd på nytt slik at man oppnår mye av den samme effekten som en 
direkte advarsel eller restriksjon, men faktisk overlater avgjørelsen til den enkelte 
og unngår noen av ulempene: ’Så lenge situasjonen i Mexico er så uavklart, 
oppfordrer norske helsemyndigheter reisende til nøye å vurdere behovet for reise 
til Mexico.’” 
 
Ny informasjon etter rapporten endrer ikke vår konklusjon: 
- Flere europeiske land, inkludert Sverige og Island, kommer til å gå for ECDCs 
forslag: ”Because of the uncertainty of the situation in Mexico, persons who plan 

travelling to Mexico are recommended to defer any unnecessary travel to these 

areas, until further notice.” 
- WHO gjentar sitt råd 28.4.2009: ”WHO does not recommend to restrict 

international travel. As usual it is considered prudent for people who are ill to 

delay international travel and for people developing symptoms following 

international travel to seek medical attention.” 
 
5 Råd om beskyttelse av helsepersonell 

Notat ble levert (vedlagt). Vi er klar til å publisere rådene dersom de er de samme 
som Hdir har sendt ut. Rådene er: 
”Helsepersonell som undersøker, behandler eller pleier pasienter med mulig 
svineinfluensa, følger basale smittevernrutiner og bruke personlig 
beskyttelsesutstyr. Personlig beskyttelsesutstyr som skal brukes ved undersøkelse 
og behandling av pasienter med mistenkt eller bekreftet svineinfluensa er: 
• Hansker ved kontakt med kroppsvæsker, slimhinner, ikke-intakt hud og 

forurensede gjenstander, utstyr og overflater. 
• Beskyttelsesfrakk ved direkte kontakt med pasienten, og ved fare for sprut av 

kroppsvæsker 
• Kirurgisk munnbind ved all kontakt med pasienten og opphold nærmere 

pasienten enn 1 meter 
• Åndedrettsvern (klasse FFP 3) ved prosedyrer som kan danne aerosoler så 

som intubering, bronkoskopering, suging og liknende 
• Øyebeskyttelse i form av visir eller liknende ved fare for sprut av 

kroppsvæsker” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andre tiltak 
- Overvåkingssystem og laboratorierutiner er på plass. 
- Ekstra MSIS-rapport til helsetjenesten er planlagt i dag. 

 

Samhandling og rutiner 

Innhold Dokumenter 

Samhandling 
Folkehelseinstituttet fortsetter å delta i Helsedirektoratets morgenmøte. 
 
Folkehelseinstituttet støtter Helsedirektoratet i dets koordinering av 
helseberedskapen. Instituttet fortsetter sine oppgaver knyttet til overvåking, 
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laboratorieberedskap og rådgivning og andre oppgaver angitt i pandemiplanen. 
 
Oppdrag til instituttet sendes utbrudd@fhi.no, telefon i arbeidstida 21 07 66 43. 
Folkehelseinstituttets krisegruppe 

Inngående meldinger til gruppa sendes til utbrudd@fhi.no. 
 

Internasjonalt samarbeid 

EØS: Gårsdagens møte i EWRS-nettverket dreide seg om reiseråd, status for 
legemiddellagre og laboratoriekapasitet, overvåking og situasjonsbilde. 
 
WHO: Vi deltar i dag på telefonisk scientific review med WHO. Vi håper da på 
sikker informasjon fra USA om sykdommens karakteristika. 

 

Pandemikomiteen 

Møter i dag. Instituttet stiller med sekretariat og fagekspertise innen virologi, 
epidemiologi, smittevern, sykehushygiene, vaksinologi og kommunikasjon, under 
ledelse av divisjonsdirektør Hanne Nøkleby. Vi anser at komiteen gir råd til støtte 
for helsemyndighetenes beslutning og ikke i seg selv et beslutningstakende eller 
operativt organ. På de områder vi har ansvar for, kan vi få nytte av komiteens råd 
før vi tar en beslutning. 

 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 

Overordnet bilde 

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

Karakteristika ved sykdommen 

Det er fortsatt lite sikre data 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. Vi aner kanskje en noe lavere 
smittsomhet i og med at det kan se ut som om mange tilfeller utenfor Mexico 
ikke har sekundærtilfeller.  

- 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 og under 1% gitt fravær av dødsfall utenfor Mexico. 
- 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  
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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. Det synes fornuftig å holde seg til kvalitetssikrede tall på 
bekreftede tilfeller fra WHO. 
Situasjonen og tiltak i Norge 
Håndtering av enkelttilfeller 

Vi har gitt råd om håndtering, behandling og prøvetaking og vil oppdatere rådene 
om smittevern. Det er særlig hjemvendte fra Spania med forkjølelse som gir 
utfordringer. Vi løser det meste ved å slå fast at det nå ikke er innenlands smitte i 
Spania. 
 
Tiltak mot internasjonal spredning 

Informasjonsplakater ved ankomst spres også til aktuelle havner. Vi vil lage en 
nettsak om at tiltak som screening og stenging ikke er aktuelle. 
 
Nasjonale smitteverntiltak 

Vi foreslår å lage en nettsak med budskap i tråd med Pandemiplanen om at det nå 
ikke er noen råd for Norge om begrensning av sosial omgang, bruk av munnbind 
eller andre hygienetiltak i samfunnet, bortsett fra håndvask. 
 
Tilgjengelighet av oseltamivir 

Basert på telefoner til Smittevernvakta er det stor forskrivning på dubiøse 
indikasjoner og tomme apotek. Vi regner med at rådene om bruk av legemidler 
løser noe samt at leveringene til apotek tar seg opp. 
 
Kommunikasjon 

Vi synes det er grunn til å kommunisere et mer nøkternt situasjonsbilde, spesielt 
med tanke på at sykdomsbildet ikke synes å være særlig alvorlig og dødelig. 
Bjørn Iversen fortsetter som instituttets hovedtalsperson for pressen, men andre 
vil avlaste noe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neste rapport 

Ny rapport kommer torsdag 30.4.2009 klokka 07.00. 
 

 
 
 
 


