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Offentlighet Unntatt offentlighet etter offentlighetsloven § 5.1 

Rapport 

Innhold Dokumenter 

Situasjonsbilde internasjonalt 

Bekreftede tilfeller ifølge WHO klokka 18.00 i går kveld er 658, fordelt slik: 
Mexico (397 inkl 16 døde), USA (160, inkl 1 død i 21 stater), Canada (51), UK 
(15), Spania (13), New Zealand (4), Tyskland (6), Israel (3), Frankrike (2), 
Østerrike (1), Costa Rica (1), Korea (1), Sveits (1), Nederland (1), Danmark (1), 
Kina (1). 
 
Per 2.5.2009 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. 
 
Prøver fra et mulig tilfelle med foreløpig påvist influensa A-virus fra Trondheim 
undersøkes videre med Folkehelseinstituttet. Vi regner med svar i morgen; det er 
ikke overraskende om det blir bekreftet. Kommunehelsetjenesten håndterer saken. 
 
Mediebildet er preget av tilfellet i Trondheim, oppfølgingen i Danmark, WHOs 
pressekonferanse i går (med advarsel om å ta for lett på pandemiberedskapen). 

 

Varslinger 

Ingen nye. 
 
 

Kommunikasjonstiltak 

Budskapet til publikum det siste døgnet har vært at det stadig kommer inn prøver 
til Folkehelseinstituttet for analyse, informasjon om prøvegang og analyser, at det 
fortsatt ikke er noen bekreftede tilfeller i Norge, men at den nye influensaen kan 
komme til Norge når som helst. 
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Det har vært i underkant av 20 mediehenvendelser, som har dreid seg mest om det 
mulige tilfellet i Trondheim, rutiner for prøver og analyser samt forskjellen 
mellom ulike typer virus og undergrupper (pga noe navneforvirring). 
 
Bjørn Iversen er fortsatt FHIs talsperson.  
Rapport på oppdrag fra i går 

Vi har ytterligere pressisert våre råd om prøvetaking. Laboratoriene er tydelig 
informert og har ansvar for veiledning av sine rekvirenter. 

 
 
 

Andre tiltak 
Ingen. 

 

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 

EØS: Gårsdagens møte i EWRS/HSC-nettverket dreide seg 
personbeskyttelsesutstyr (der norske råd er i overensstemmelse med WHO), 
varsling av tilfeller i EU-systemet og WHO-systemet, protokoller for 
epidemiologiske studier og smitteoppsporing etter flyreiser (der nytten betviles 
ettersom smittefaren er liten og man uansett ikke finner personene tidsnok til å 
starte profylakse). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pandemikomiteen 

Referatet er sendt deltakerne av sekretariatet ved Folkehelseinstituttet og lagt ut 
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på Helsedirektoratets sider. 

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. Foreløpige data fra USA tyder på en median på 2, 
men opptil 7 dager. 

- 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 
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. Vi 
må regne med at stadig flere land den kommende uka vil ha vedvarende lokal 
smitte. 
 
I USA fortsetter man en aggressiv respons for å forsinke virusets spredning, 
inkludert stenging av skoler etter første påviste tilfelle i inntil 14 dager. 
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Eksempelet med eksplosiv spredning på skolen i New York City spiller inn. 
Situasjonen og tiltak i Norge 
Europa og Norge er fortsatt i ”begrensningsmodus”, der formålet er å forsinke 
introduksjon og spredning av det nye viruset. Det betyr at enkelte tiltak kan være 
aktuelle nå som seinere når pandemien er her for fullt, blir mindre relevante. 
Folkehelseinstituttet vil komme tilbake med et forslag til politikk for 
skolestenginger. 
 
Reiseråd 

Vi må være forberedt på å endre våre reiseråd etterhvert som den internasjonale 
situasjonen endres. 
 
Kommunikasjon 

Vi må forberede oss på kommunikasjon om det første tilfellet i Norge. 
 
Bjørn Iversen fortsetter som instituttets hovedtalsperson for pressen, men andre 
vil avlaste noe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neste rapport 

Ny rapport kommer mandag 4.5.2009 klokka 07.00. 
 

 
 


