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Rapport 

Innhold Dokumenter 

Situasjonsbilde internasjonalt 

Bekreftede tilfeller ifølge WHO klokka 23:30 i går kveld er 367, fordelt slik: 

Mexico (156 inkl 9 døde), USA (141, inkl 1 død i 19 stater), Canada (34), UK (8), 

Spania (13), New Zealand (4), Tyskland (4), Israel (2), Østerrike (1), Sveits (1), 

Nederland (1), Danmark (1), Kina (1). 

 

Om lag 80 % av tilfellene i Mexico er i Mexico by. 

 

Per 1.5.2009 klokken 20.30 regner Folkehelseinstituttet med at det foregår 

vedvarende innenlands smitte av svineinfluensa A(H1N1) (definert som mer enn 

enkelttilfeller) i:  

• Mexico  

• USA: New York City 

 

 

Situasjonsbilde nasjonalt 

Det er ikke varslet noen bekreftede tilfeller i Norge. Sykdommen har vært nevnt 

som mulig diagnose hos noen og prøver fra flere titalls personer er blitt undersøkt 

og blir undersøkt ved Folkehelseinstituttet. Få av disse oppfyller kriteriene for et 

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

 

Mediebildet er preget av tilfellet i Danmark, nordmenn i utlandet, reiseråd, norsk 

beredskap og situasjonen verden rundt og særlig Mexico og New York. Det har 

også vært noe oppmerksomhet om at Follo legevakt ikke var utstyrt for å kunne 

følge våre råd for prøvetaking (manglet kjøleskap og forsendelsesmåte til 

laboratoriet). 

 

Varslinger 

Ingen nye. 

 

 

Kommunikasjonstiltak 

Budskapet til publikum det siste døgnet har vært at det er tilfeldig at det ble 

Danmark som var først i Norden, at viruset kan komme til Norge når som helst, 

men at det er umulig å si om det tar en dag, to dager eller en uke. 
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Det har vært ca 25 mediehenvendelser som har dreid seg om det er noe nytt i 

Norge samt kommentarer til situasjonen i Danmark. Bjørn Iversen er fortsatt FHIs 

talsperson.  

 

Vi har innført det nye navnet influensa A(H1N1) på www.fhi.no, blant annet i 

navnet på temasidene, reiseråd, spørsmål og svar, råd til helsepersonell om 

beskyttelse og i de to statussakene som oppdateres daglig (berørte om råder og 

oppdaterte prøveresultater fra Norge). 

Rapport på oppdrag fra i går 

Folkehelseinstituttet vil i løpet av helga oversende råd til publikum om 

hjemmepleie, inkludert bruk av munnbind. 

 

Pandemikomiteen etterlyste våre råd til legene om når de skal mistenke influensa 

A(H1N1) (”kausdefinisjon” av mulig tilfelle). Rådene ligger på våre 

hjemmesider. 

 

 

 

Andre tiltak 

Folkehelseinstituttet har daglig denne uka svart på 30-50 telefonhenvendelser fra 

publikum samt noen titalls e-posthenvendelser. Vi har hatt to personer på dette 

arbeidet. Spørsmål som går igjen, inkluderes i spørsmål og svar på hjemmesidene 

våre. Vi er klar til å gi faglig støtte når Hdir oppretter sin publikumstelefon. 

 

Samhandling og rutiner 

Innhold Dokumenter 

Samhandling 

Folkehelseinstituttet vil normalt delta i Helsedirektoratets morgenmøte også i 

helga. 

 

Folkehelseinstituttet 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. 

 

 

Folkehelseinstituttets krisegruppe i helga 

Fredag 1., lørdag 2. og søndag 3. mai kommer våre daglige statusrapporter seinest 

klokka 8, i stedet for 7. 

 

Fra vår krisegruppe er følgende tilgjengelige i helga: 

Sekretær for krisegruppa Preben Aavitsland 90 19 82 21 

Pressetalsperson Bjørn Iversen 93 46 03 75 

Smittevernvakta Karin Rønning 21 07 63 48 

Katrine Borgen og Siri Hauge 

Flere kan mobiliseres på kort varsel. 

 

Postkassa utbrudd@fhi.no blir lest hyppig, men send en SMS hvis det haster. 

 

Det nasjonale referanselaboratoriet for influensa er i aktivitet i heile helga. 

 

Internasjonalt samarbeid  
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EØS: Gårsdagens møte i EWRS/HSC-nettverket dreide seg om personlige 

beskyttelsestiltak (der det var enighet om at ved hjemmepleie holder det med 

munnbind; ikke åndedrettsvern), om varsling av tilfeller til EWRS og WHO, og 

om reiseråd (der et kjernepunkt er å definere områder med vedvarende lokal 

smitte). Videre ble nytten av smitteoppsporing etter flyreiser diskutert. Flere føler 

at dette er sløsing med ressurser. 

 

Referat fra Ministerrådets møte er kommet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandemikomiteen 

Referatet er nå godkjent av Helsedirektoratet og vil bli sendt til deltakerne av 

sekretariatet ved Folkehelseinstituttet. 

 

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 

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.  

- Inkubasjonstid: Ukjent. Vi har som utgangspunkt samme som 

sesonginfluensa (1-4 dager, muligens 7). Det kan være antydninger til at 

inkubasjonstida ligger i øvre del av spekteret. 

- Smittsom periode: Ukjent. 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: 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 
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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 

Det er enkelte medierapporter om mulige tilfeller fra flere kontinenter. Mange av 

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

 

Det første tilfellet er påvist i Danmark etter smitte i New York. Det kunne like 

godt vært i Norge. Vi får i løpet av noen dager vite om dette har ført til 

sekundærtilfeller i Danmark. 

 

Situasjonen og tiltak i Norge 

Reiseråd og tiltak mot internasjonal spredning 

Det vil bli et press for nye reiseråd etterhvert som sykdommen sprer seg til stadig 

nye land. Samtidig vil det bli klarere for publikum at sykdommen er ganske mild. 

Dermed antar vi at man om noe tid kan trekke tilbake alle reiseadvarsler og heller 

konsentrere oss om det innenlandske arbeidet for å behandle og pleie syke. 

 

Det kommer nå også spørsmål om avlysing av konferanser mv. Slik situasjonen er 

nå, anbefaler vi at samfunnslivet fortsetter som før. 

 

Vi anbefaler ikke at nordmenn som oppholder seg i berørte land skal reise hjem. 

 

Smitteoppsporing etter flyreiser kan trolig begrenses til generell informasjon og 

ikke forsøk på oppringing av hver enkelt medpassasjer. Det er ikke spesielt stor 

smittefare på et fly ettersom lufta filtreres og det er sterke vertikale luftstrømmer. 

Lufta i moderne fly er faktisk like ren som på operasjonsstuer. Det er bare for 

tuberkulose etter lange flyreiser (> 8 timer) at WHO anbefaler smitteoppsporing. 

 

Ministerrådets anbefalinger er greie, spesielt at det flere steder henvises til WHO 

og overholdelse av IHR. Det er bra at Frankrike ikke fikk gjennomslag for å 

stoppe flyruter til og fra Mexico. Land som ivrer for strenge reiseråd bør tenke 

over at de selv kan være neste land med vedvarende lokal smitte. 

 

Kommunikasjon 

Vi må forberede oss på kommunikasjon om det første tilfellet i Norge. 

Folkehelseinstituttet oppdaterer sine sider med resultater fra det nasjonale 

referanselaboratoriet klokka 20.30. Det kan imidlertid skje at et positivt resultat 

kommer noe før eller seinere. Vi må ha beredskap for å offentliggjøre det, for det 

kan uansett lekke fort når lokal helsetjeneste og pasienten får svaret. 

 

Bjørn Iversen fortsetter som instituttets hovedtalsperson for pressen, men andre 

vil avlaste noe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste rapport 

Ny rapport kommer søndag 2.5.2009 klokka 08.00. 

 

 


