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Innhold Femte 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 

Vi har innsett at bare WHOs tall kan regnes som sikre, og vi ser ikke noe stort 

poeng i å halse etter massemediene i forsøkene med å være først i å varsle om 

bekreftede tilfeller i de enkelte land. WHO oppdaterer sine tall hver kveld klokka 

19.00. 

 

Vi vil tilsvarende oppdatere vår situasjonsbeskrivelse hver kveld ca 20.00. Det 

inkluderer en vurdering av hvilke områder der vi ”regner med at det foregår 

vedvarende lokal smitte”. Dette er til hjelp for leger som skal vurdere 

sannsynligheten for svineinfluensa A(H1N1) hos hjemkomne reisende. Vi vil 

gjengi bekreftede tilfeller meldt til WHO. En rekke land melder om mulige 

tilfeller under utredning, men det er ikke mulig å ha oversikt over dette. 

 

Mexico (26 inkl 7 døde), USA (91, inkl 1 død i 10 stater), Canada (13), UK (5), 

Spania (4), New Zealand (3), Tyskland (3), Israel (2), Østerrike (1). 

 

Per 29.4.2009 klokken 20.30 regner Folkehelseinstituttet med at det foregår 

vedvarende innenlands smitte av svineinfluensa A(H1N1) i:  

• Mexico  

• USA: New York City 

 

WHO erklærte 29.4.2009 klokka 22.11 heving til pandemiberedskapsnivå 5. 

WHO understreker sin anbefaling om ikke å stenge grenser og ikke å begrense 

reiser og at alle tiltak som landene iverksetter må overholde IHR. Budskapet er 

ellers: 

 

”All countries should immediately activate their pandemic preparedness plans. 

Countries should remain on high alert for unusual outbreaks of influenza-like 

illness and severe pneumonia. At this stage, effective and essential measures 
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include heightened surveillance, early detection and treatment of cases, and 

infection control in all health facilities.” 

 

”The biggest question, right now, is this: how severe will the pandemic be, 

especially now at the start? It is possible that the full clinical spectrum of this 

disease goes from mild illness to severe disease. We need to continue to monitor 

the evolution of the situation to get the specific information and data we need to 

answer this question.” 

Situasjonsbilde nasjonalt 

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

nevnt som mulig diagnose hos noen og prøver fra flere titalls personer er under 

undersøkelse ved Folkehelseinstituttet, men få av disse oppfyller kriteriene for et 

mulig tilfelle. Det er noe færre spørsmål fra leger til Smittevernvakta. 

 

Mediebildet er preget av mistenkte tilfeller i Norge, reiseråd, norsk beredskap, 

fase 5 og situasjonen verden rundt og særlig Mexico og New York. 

 

Varslinger 

Vi varslet i går 21.49 Helsedirektoratet og departementet om hevingen til fase 5. 

 

 

Kommunikasjonstiltak 

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

Andre etater kan lenke til denne portalen. 

 

Budskapet til publikum det siste døgnet har vært oppdatering av situasjonen 

nasjonalt og internasjonalt, fortsatt ingen tilfeller i Norge men vi må regne med at 

influensaen snart kommer hit også, innskjerping av reiserådene med å fraråde alle 

unødvendige reiser til Mexico, fortsatt uoversiktlig situasjon i Mexico. 

  

Plakater med råd til reisende distribuert til alle havner med internasjonale anløp. 

  

Inngått avtale om digitale sendinger med reiseinformasjon på avgang utland på 

alle flyplasser med internasjonale avganger. 

 

Vi arbeider med plakat til apotek og Hvilepuls-film med hygieneråd. 

 

Betraktelig mindre pågang fra media enn tidligere i uken. Fokus på reiseråd, 

mulige tilfeller, prøvetaking og behandling, virusets egenskaper. Bjørn Iversen 

har vært talsperson og deltok på pressebrief sammen med helsedirektør Bjørn 

Inge Larsen kl. 13.00. 

 

Rapport på oppdrag fra i går 

Folkehelseinstituttet fikk i går råd fra Pandemikomiteen om å lage en bedre 

veiledning for legene om hvem som skal utredes. Dette ligger nå på vår 

hjemmeside, se nedenfor. 

 

Folkehelseinstituttet ble bedt om å bistå kommuner, direktorater og departementer 

med beredskapsplanlegging. Av kapasitetshensyn måtte vi avslå. Det ligger mye 

materiell på våre hjemmesider som kan benyttes. 

 

 

 

Andre tiltak 

På vår hjemmeside har vi systematisert våre råd til helsepersonell. Fra i kveld 

lager vi en daglig oppdatering ca 20.00 av antall tilfeller internasjonalt og i Norge. 

 



 3 

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, 

laboratorieberedskap og rådgivning og andre oppgaver angitt i pandemiplanen. 

 

Det var ikke optimal koordinering i går av reiseråd og rådene for personlig 

beskyttelse av helsepersonell. 

 

Oppdrag til instituttet samt kopier av Helsedirektoratets rapporter og utsendinger 

til helsetjenesten 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 (der Sverige og 

Finland forsøkte å dempe andre lands iver mot å advare mot Mexico), status for 

legemiddellagre og laboratoriekapasitet, overvåking og situasjonsbilde. EMEA 

arbeider for å få utvidet holdbarhet på Tamiflu til sju år. Ministerrådet for helse 

møtes i dag i Luxemburg. 

 

WHO: WHO holdt en scientific review med innlegg av sentrale personer i de 

berørte landene. Det var få konkrete data. Bare rundt ett tilfelle i Mexico har man 

gode data for sekundær angrepsrate, nemlig 20 %. I USA forventer man de 

nærmeste dagene enkelte sykehusinnleggelser og dødsfall selv om nesten alle har 

mild sykdom. Fra New York City Health Department ble det beskrevet et 

eksplosivt utbrudd på en high school med antatt flere hundre smittet pluss 

spredning i husstander. Symptomene hos 80 % er hoste, feber, utmatthet, sår hals, 

muskelverk. Hos rundt en femdel var diaré eller oppkast en del av sykdomsbildet. 

De aller fleste hadde mild sykdom. Daglig sjekk med sykehusene har ikke avslørt 

alvorlige tilfeller. De 45 bekreftede tilfellene beskrives som toppen av isfjellet; de 

ser ikke behovet for å ta flere prøver av high school-elevene, som mange allerede 

er bedre. 

 

Pandemikomiteen 

Vi deltok i komiteens møte. 

 

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. 

 

Premisser 

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

- Immunitet: Det er antakelig lite 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 tilnærmet fravær av dødsfall utenfor 

Mexico. 

- 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 

Medierapporter om mulige tilfeller strømmer inn fra flere kontinenter. Mange av 

rapportene vil bli avsannet, men en del vil bli bekreftet de nærmeste dagene. 

 

I New York City må situasjonen regnes som uavklart. Byens egne 

helsemyndigheter regner med at de har ”hundrevis av tilfeller”, men de kommer 

ikke til å teste for å bekrefte alle disse. 

 

Fra stadig flere områder i USA og senere andre land vil vi oppleve at man ikke tar 

prøver av alle mulige tilfeller i de lokale utbruddene. Antallet bekreftede tilfeller 

vil derfor etter hvert ikke gi et korrekt bilde av utbredelsen. 

 

Situasjonen og tiltak i Norge 

 

Fase 5 

Folkehelseinstituttet gjennomgår nå Pandemiplanens tiltak for denne fasen (side 

42-44). 

 

Håndtering av syke 

Våre hjemmesider inneholder nå en pakke med følgende råd til legekontorene og 

sykehusene om håndtering av pasienter: 

- Når skal legen mistenke svineinfluensa? 

- Prøvetaking og laboratoriediagnostikk ved mistanke om svineinfluensa 

A(H1N1) hos menneske 

- Innleggelse av pasienter med mulig svineinfluensa A(H1N1) 

- Råd om behandling av svineinfluensa A(H1N1) med oseltamivir 
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- Råd om beskyttelse av helsepersonell i forbindelse med svineinfluensa 

- Varslingsplikt for helsepersonell om mulige tilfeller av svineinfluensa 

A(H1N1) 

 

Vi publiserer i dag råd om hjemmepleie av pasinter med influensa. 

 

Reiseråd 

Gårsdagens advarsel mot unødvendige reiser til Mexico fordi situasjonen der er 

uavklart kan skape en uheldig presedens de nærmeste dagene og ukene. Allerede i 

dag må vi trolig ta stilling til om det er rimelig med et tilsvarende reiseråd for 

New York City. 

 

Tiltak mot internasjonal spredning 

WHO understreker igjen at man anbefaler at landene ikke stenger grenser og at 

landene ikke innfører reiserestriksjoner, og WHO viser til IHR artikkel 43 som et 

middel for å bringe landene på linje. Det meldes internasjonalt om en del 

unødvendige tiltak som hindrer handel og trafikk, som stopp i import av 

svinekjøtt. Vår kollega i Murmansk ringte og spurte om det stemte at vi hadde 

bekreftede tilfeller for i så fall ville de nekte flyruta fra Tromsø landing. Norge 

bør holde seg til WHO-linja og forsvare IHR i reglementets første store prøve. 

 

Vi minner ellers om Pandemiplanens vedlegg H. Vi anbefaler ikke noen 

ankomstscreening eller andre tiltak utover informasjon ved flyplasser og havner. 

 

Nasjonale smitteverntiltak 

Vi foreslår at det lages 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. Vi minner 

om Pandemiplanens vedlegg G, med tabell over tiltak (vedlagt). 

 

Kommunikasjon 

Vi foreslår at man forbereder folk på at vil komme enkelttilfeller i Norge ganske 

snart. Da må vi få fram det milde sykdomsbildet. Folkehelseinstituttet vil 

kommunisere bare aldersgruppe og fylke på varslede pasienter. 

 

Vær oppmerksom på publikums følelse av å ha blitt lurt når pandemien endelig 

kommer og så er sykdomsbildet så mildt. 

 

Bjørn Iversen fortsetter som instituttets hovedtalsperson for pressen, men andre 

vil avlaste noe. 

 

Antall tilfeller 

I denne tidlige fasen gir det noe mening å telle bekreftede tilfeller i ulike land. 

Snart blir dette meningsløst fordi antallet er så høyt – epidemien er løs – og da har 

tallet lite å si og helsetjenesten prioriterer naturlig nok ikke laboratoriebekreftelse 

av alle tilfeller. Vi må da gå over til å peke på områder med for eksempel ”utbredt 

epidemi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste rapport 

Ny rapport kommer fredag 1.5.2009 klokka 07.00. 
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