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Statusrapport om influensa A(H1N1) 4. mai 2009 

Rapport 

Tid Mandag 4.5.2009 kl. 07.00 

Innhold Niende statusrapport, som oppdaterer tidligere rapporter pluss oppsummerer litt fra 

rapport 6, 7 og 8 fra helga. 

Sendt til Helsedirektoratet 

med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet og Helsetilsynet 

Forfatter Preben Aavitsland 

Offentlighet Unntatt offentlighet etter offentlighetsloven § 15 

Rapport 

Innhold Dokumenter 

Situasjonsbilde internasjonalt 

Bekreftede tilfeller ifølge WHO klokka 16.00 i går er 898, fordelt slik: Mexico 

(506 inkl 19 døde), USA (226, inkl 1 død i 30 stater), Canada (85), Kina, Hong 

Kong Special Administrative Region (1), Costa Rica (1), Danmark (1), Frankrike 

(2), Tyskland (8), Irland (1), Israel (3), Italia (1), Nederland (1), New Zealand (4), 

Korea (1), Spania (40), Sveits (1), United Kingdom (15), Østerrike (1). 

 

Per 3.5.2009 klokka 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. Pasienten i Trondheim var 

smittet av det vanlige sesonginfluensaviruset. 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 Trondheim, karantene av gjester ved et hotell i 

Hongkong, slakting av griser i Egypt og smitte til griser i Canada. 

 

Varslinger 

Vi varslet i går Helsedirektoratet og departementet om ny en påminnelse fra 

WHO til de nasjonale IHR-kontaktpunktene om at tiltak mot internasjonal 

spredning må være i overensstemmelse med IHR. 

 

 

Kommunikasjonstiltak 

Budskapet til publikum det siste døgnet har vært oppdatering av situasjonen 

nasjonalt og internasjonalt, at prøven fra Trondheim blir klar søndag kveld, at det 

fortsatt ikke er noen bekreftede tilfeller i Norge, men at influensa A(H1N1) 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 

mistenkte tilfellet i Trondheim, samt forskjellen mellom ulike typer virus og 

undergrupper (fortsatt en del navneforvirring). Bjørn Iversen er FHIs talsperson.  

 

Vi har arbeidet videre med å innføre influensa A(H1N1) på nettsidene våre. 

Nettsakene om status berørte områder og prøveresultater for Norge ble i henhold 

til rutinen oppdatert kl. 20.30.  

Rapport på oppdrag fra i går 

Vi forklarer nå på våre nettsider hvordan influensavirus navngis og utfordringene 

knyttet til et navn på dette viruset. 

 

 

 

Andre tiltak 

Vi har gitt råd på www.fhi.no til dem som skal pleie pasienter i hjemmet. 

 

En plakat med allmenne hygieneråd for oppslag på apoteker og evt legekontorer 

og andre steder, er sendt til trykking. 

 

Samhandling og rutiner 

Innhold Dokumenter 

Samhandling 

Folkehelseinstituttet har deltatt 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. 

 

 

Internasjonalt samarbeid 

EØS: Gårsdagens møte i EWRS/HSC-nettverket dreide seg om europeisk 

datautveksling, reiseråd (der kjernepunktet er definisjonen av områder med 

vedvarende lokal smitte), protokoller for epidemiologiske studier og 

smitteoppsporing etter flyreiser (der nytten kan betviles). 

 

 

 

 

 

Pandemikomiteen 

I løpet av helga er referatet sendt deltakerne av sekretariatet ved 

Folkehelseinstituttet og lagt ut på www.pandemi.no. 

 

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: 
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- Smittsomhet: Ukjent. Vi aner en noe lavere smittsomhet enn vanlig 

sesonginfluensa i og med at det kan se ut som om mange tilfeller utenfor 

Mexico ikke har sekundærtilfeller (eller er de så milde at de ikke oppdages?). 

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 langt under 1 % gitt tilnærmet fravær av dødsfall 

utenfor Mexico. Men foreløpig er det i stor grad unge, friske som er smittet 

og ikke de gamle og syke. 

- 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 

Spredningen 

Verden er fortsatt i ”begrensningsmodus”, der formålet er å forsinke introduksjon 

og spredning av det nye viruset. Hittil har strategien tilsynelatende virket bra i 

Europa; antakelig er det ikke vedvarende lokal spredning noe sted her enda. 

 

Vi vil trolig se etter hvert at det blir svært vanskelig å følge den internasjonale 

spredningen. Det skyldes blant annet: 

- Det finnes mange milde tilfeller som ikke kommer til helsetjenestens 

kjennskap. 

- Helsetjenesten velger ikke å teste alle når utbredelsen er stor fordi det er 

ressurskrevende og et positivt testresultat ikke får noen konsekvenser 

- Land velger ikke å land varsle sine bekreftede tilfeller til WHO av frykt for 

negative internasjonale reaksjoner, som negative reiseråd, stopping av fly og 

stopp av svineeksport. Eksempelet Mexico skremmer. Det er ikke nok 

insentiver til å være ærlig om situasjonen i landet. 

- Land gidder ikke å varsle WHO fordi sykdommen uansett vil bli global. 

 

Tiltakene mot internasjonal spredning 

WHO ser utfordringer med land som går egne veier og innfører strengere tiltak 

mot internasjonal spredning enn WHO har anbefalt. Slike tiltak (som stopp i 

svineeksport, hindring av flyruter, stenging av grenser mv) kan ha uheldige 
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konsekvenser for internasjonalt samkvem og handel. Landene som utsettes for 

slike tiltak, rammes ekstra hardt. Dette kan igjen føre til at land ikke ønsker å 

være åpne om sin situasjon. Norge bør fortsatt følge WHOs anbefalinger og tale 

for respekten for WHO og IHR i internasjonale sammenhenger. 

 

Andre lands tiltak mot nasjonal spredning 

USA har en aggressiv politikk for skolestenging, trolig delvis som en følge av 

utbruddet på skolen i New York. De ser på dette som et forsinkende tiltak. Flere 

land driver også aggressiv smitteoppsporing og posteksponeringsprofylakse. 

Situasjonen og tiltak i Norge 

Formål med arbeidet nå 

Norge er fortsatt i ”begrensningsmodus” der formålet er å forsinke introduksjon 

og spredning av det nye viruset. Det er ikke noe håp om å holde viruset permanent 

ute fra Norge. Det kan nå være aktuelt med enkelte tiltak som seinere når 

pandemien er her for fullt, blir mindre relevante. Men tiltakene må ikke gå 

urimelig ut over enkeltpersoner og samfunnslivet. Voldsomme tiltak som vi ser i 

utlandet (karantene av alle i et hotell for eksempel), er ikke aktuelle. Det kan bli et 

press for sterkere grensetiltak (gitt medierapportene fra andre land). Vi må stå på 

at grensetiltakene er ressurssløsing; mange av tilfellene ellers i Europa var 

asymptomatiske ved hjemkomst. 

 

Begrensningstiltak 

Vi vil i dag jobbe med følgende tekster og da ta hensyn blant annet til WHO og 

ECDCs råd: 

- Håndtering av nærkontakter (smitteoppsporing, informasjon om sykdommen, 

oppfordring til å kontakte lege og holde seg hjemme ved symptomer) 

- Allmenne hygieneråd (håndhygiene, hostehygiene, ikke munnbind) 

- Råd til den som kommer hjem fra berørte områder (fortsett som før, vær 

oppmerksom på symptomer, kontakt lege) 

- Råd om konferanser og besøk fra utlandet (fortsett som før) 

 

Reiseråd 

Det vil bli et press for nye reiseråd etter hvert 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. 

 

Det første tilfellet 

Gårsdagen ga en bra gjennomkjøring av informasjonsopplegget rundt det første 

tilfellet i Norge. Vi må legge vekt på at ansvarsprinsippet gjelder (saken håndteres 

i kommunen) og at tilfellet ikke endrer håndteringen. 

 

Planer for massevaksinasjon 

Disse er en del av pakka med veiledere til Pandemiplanen. Vi har arbeidet med 

dem et års tid og presentert dem i sju regionale konferanser med etterfølgende 

justering. Nå sendes den ut og presenteres på nettsidene. Samtidig ber vi 

kommunene sende inn antallet i de ulike gruppene som kan være aktuelle for 

vaksinasjon. Planen er altså generisk, men tallinnsamlinga er det ikke. Vi må 

forberede kommunikasjonen rundt dette. 

 

Kommunikasjon 
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Vi bør kommunisere at sykdommen vil komme til Norge før eller seinere, men at 

vi har en politikk for å forsinke spredningen, men ikke for enhver pris. 

 

Det blir en utfordring å innføre www.pandemi.no som en tredje kanal, både for 

folk der ute som i stor grad er vant til www.fhi.no og for logistikken rundt 

oppdateringer. 

Neste rapport 

Ny rapport kommer tirsdag 5.5.2009 klokka 07.00. 

 

 


