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ABSTRACT 
 

BACKGROUND: The 11th of June 2009, the World Health Organization declared a 

pandemic, caused by an outbreak of the A(H1N1)pdm09-virus, or swine flu. In retrospect, 

both the declaration and the measures taken to handle the pandemic, have been met with 

criticism, as they were said to be excessive.  

 

OBJECTIVE: To create an overview over the course of the swine flu pandemic, and the 

actions that were initiated as a response. Also, this paper will discuss the criticism against 

WHO and some nations healthcare governments, that was raised by the declaration and 

handling of the A(H1N1) pandemic. 

 

METHOD: A literature search for articles that criticize the handling and declaration of the 

swine flu pandemic on PubMed, Google, Forskning.no, in addition to reports published by 

WHO and The Centres for Disease Control and Prevention in the USA.  

 

RESULTS:  Critics claim that the severity of the swine flu pandemic, indicated by WHO 

experts was over exaggerated, and it has been suggested that this was caused by influence by 

the pharma industry. They have questioned that vaccine producers made big profits from 

selling pandemic vaccines through contracts that were activated by the declaration of the 

pandemic. This system has also caused concern, considering that they favour rich countries, 

over poor and low income countries, in accessing scarce pandemic vaccines, regardless of 

where they have most effect.  

 

CONCLUSION: History has shown that the decisions which WHO make in meeting a 

pandemic are challenging, considering when to declare it and what measures that should be 

initiated. The discussion that was raised in the aftermath of the swine flu pandemic has not yet 

resulted in clear answers to this, but critics still agree in the demand for a more transparent 

communication to the public from both WHO and national health departments.  
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1.0 Introduksjon 

Den 11. juni 2009 erklærte daværende generaldirektør i Verdens Helseorganisasjon (WHO), 

Margaret Chan, at utbruddet av svineinfluensaen, eller forårsaket av A(H1N1)pdm09-viruset, 

hadde utviklet seg til en pandemi. Dette førte til en stor internasjonal respons i form av 

utvikling av pandemivaksiner og påfølgende storskalaproduksjon av disse, samt at enkelte 

helsemyndigheter innførte tiltak som å stenge skoler for å begrense smitten. I ettertid har det 

blitt diskutert om denne responsen var unødvendig og at trusselbildet av pandemien var 

overdrevet. Ifølge Dr. Wolgang Wodarg, den tidligere lederen for Europarådets helsekomité, 

var håndteringen av svineinfluensaen ”en av de største medisinskandaler i dette århundret”, 

en påstand også professor i medisinsk etikk ved UIO, Jan Helge Solbakk, sa seg enig i (1) . I 

forlengelsen av denne diskusjonen, er det også blitt hevdet at WHO hadde latt seg influere av 

aktører med kommersielle egeninteresser, og at dette kunne være årsaken til den angivelige 

overestimeringen av alvorlighetsgraden av A(H1N1)pdm09-pandemien.  

 

Som en sentral aktør i globale helseutfordringer, skal jeg derfor også kartlegge WHO sin rolle 

og ansvarsområder vedrørende håndtering av pandemier. Det er i tillegg viktig å tolke både 

WHO og nasjonale helsemyndigheters avgjørelser i en historisk kontekst, noe som også kan 

ha påvirket helsemyndigheters avgjørelser. I denne oppgaven presenterer jeg forløpet og 

resultatet av pandemien, samt diskusjonen og kritikken rettet mot WHO og nasjonale 

helsemyndigheters håndtering av den. I tillegg, er det blitt poengtert at fattige land ble 

neglisjert under denne angivelige helsekrisen, både med tanke på en manglende 

vaksinetilgang og nedprioritering av allerede etablerte helseutfordringer, noe som også 

adresseres i oppgaven.  

 

1.1 Mikrobiologi 
 

Svineinfluensa skyltes (H1N1)pdm09-viruset, en subtype av Influensa A-viruset, som kan 

forårsake infeksjon av øvre- og nedre luftveier (2). Klassifiseringen H1N1 beskriver virusets 

kombinasjon av overflateproteinene hemaglutinin (HA) og neuraminidase (NA), og hvilken 

subtype av disse proteinene som uttrykkes av viruset (3). Viruset smitter vanligvis mellom 

griser, men gjennom historien er det sett tilfeller av zoonotisk smitte hos mennesker i kontakt 

med infiserte griser (2). Dette fordrer at viruset genetisk har tilpasset karakteristika for å 

kunne smitte på tvers av artsgrenser, men for at viruset skal kunne forårsake en pandemi, slik 
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som under Spanskesyken i 1918, og i 2009, må dessuten dets egenskaper kunne sørge for en 

effektiv smitte fra person til person.  

 

I mars 2009, ble det funnet en ny subtype av A(H1N1)-viruset i Mexico med en antigen-

kombinasjon med RNA fra 4 ulike influensa-virus. Denne rekombinasjonen av viruset ga et 

potensiale for stor genetisk variasjon, og til tross for en opprinnelse fra griser, utviklet det 

egenskapen til å smitte mellom mennesker, noe som igjen ga et enda større potensiale for 

genetisk variasjon gjennom videre mutasjoner. A(H1N1)pdm09-viruset kunne smitte via 

luftbårne aerosoler, også indirekte via gjenstander, og var derfor ikke avhengig av videre 

zoonotisk smitte fra griser for å infisere mennesker. (2) Sammen gjorde disse faktorene at 

viruset ble så overlevelsesdyktig at det kunne spre seg globalt på kort tid.  

 

1.2 Epidemiologi 
 

Rent epidemiologisk, skilte (H1N1)pdm09-viruset seg fra tidligere H1N1-virus med tanke på 

aldersspesifisiteten i smitte. Ifølge The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i 

USA ble 80% av de (H1N1)pdm09-virusrelaterte dødsfallene funnet hos personer under 65 år 

(4), i sterk kontrast til typiske sesonginfluensa-epidemier, hvor prosentandelen for den samme 

aldersgruppen ligger mellom 10% og 30%. Noe av grunnen til virusets tilbøyelighet til å 

smitte en yngre befolkning vurderes å skyldes en større andel kryss-reagerende antistoffer hos 

den eldre befolkningen. Siden (H1N1)pdm09-viruset hadde en svært annerledes antigenprofil 

enn andre H1N1-virus i omløp i perioden rundt utbruddet av svineinfluensaen, ga ikke 

vaksiner mot sesong-influensa immunitet. Likevel ble det funnet kryss-reagerende antistoffer 

hos omkring en tredel av befolkningen over 60 år, noe som kan skyldes en immunisering av 

en tidligere generasjon av H1N1-viruset med mer nærliggende karakteristika til 

A(H1N1)pdm09-viruset.  

 

I en meta-analytisk studie av Van Kerkove fra 2013 (5) estimeres den totale insidensen av 

smitte globalt under pandemien, ved å sammenlikne pre- og post-pandemiske sero-positive 

personer basert på tall fra 19 land. Studien vurderer den kumulative insidensraten for 

totalbefolkningen til mellom 18-25%, men med store variasjoner mellom ulike aldersgrupper 

og geografiske regioner. Aldersgruppen med høyest insidens var barn mellom 5 og 19 år på 

mellom 36% og 46%, og den nest høyeste: 0 til 4 år mellom 30% og 44%, noe som 

gjenspeiles i den allerede nevnte aldersfordelingen med hensyn til dødsfallene.    
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Tabell 1:  Oversikt over påviste dødstall etter WHO-region per 6. august 2010 (6)   

Region Dødstall 

WHO Regional Office for Africa (AFRO) 168 

WHO Regional Office for Americas 

(AMRO) 

Minst 8533 

WHO Regional Office for Eastern 

Mediterranean (EMRO) 

1019 

WHO Regional Office for Europe 

(EURO) 

Minst 4879 

WHO Regional Office for South-East 

Asia (SEARO) 

1992 

WHO Regional Office for Western 

Pacific (WPRO)  

1858 

Totalt Minst 18 449 

 

Tabell 1 baserer seg på tall hentet fra WHOs ukentlige oppdatering under A(H1N1)-

pandemien, fra 6. august 2010 (7). Figuren viser en geografisk fordeling over antall 

laboratorie-bekreftede dødsfall som resultat av A(H1N1)pdm09-infeksjon. Ifølge Lancets 

artikkel Global mortality of 2009 pandemic Influenza A H1N1(2012) (8) var det likevel  

fortsatt i 2012 stor usikkerhet rundt det totale dødstallet forårsaket av pandemien. Artikkelen 

vurderer tallene over de bekreftede dødsfallene som en grov underestimering av det reelle 

antallet. Dette forklares med inkonsekvent serologisk testing av smittede og vanskeligheter 

med å identifisere alle tilfeller hvor svineinfluensaen hadde trigget sekundære 

superinfeksjoner eller forverring av kroniske sykdommer. 

 

For å komme nærmere et reelt estimat av pandemiens dødstall, er det gjort studier hvor man 

har sett på antall døde grunnet influensa A H1N1-virus-assosierte, ”symptomatic attacks”, 

som respiratoriske og kardiovaskulære komplikasjoner, for å regne ut en mortalitetsratio 

(”Case fatality ratio”) ut fra totalt antall smittede. Denne mortalitetsratioen ble så brukt til å 

kalkulere et estimat av pandemiens dødstall. Danwood et. Al (9) estimerte at det i løpet av 

pandemiens første 12 måneder var mellom 105 700 og 395 600 dødsfall, mens ifølge CDC lå 

tallet på mellom 151 700 og 575 400 med en moratalitetsratio mellom 0,001 og 0,007 prosent 

(10). Til sammenligning hadde 1918-tallets H1N1-pandemi en global dødelighet på 1 til 3 
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prosent. Danwood et. al konkluderte også med at 80% av dødsfallene gjaldt personer yngre 

enn 65 år, og at 51% av dem skjedde i Asia og Afrika.  

 

Det rår likevel en del usikkerhet rundt disse tallene, noe som diskuteres i BMJs artikkel, 

Assessing the severity of the novel influenza A/H1N1 pandemic”, fra 2009 (11). Sent i forløpet 

av en epidemi vil fokuset av behandling og testing av pasienter rettes mot mer alvorlige 

tilfeller av smitte, noe som kan føre til en overestimering av mortalitetsratio. Tidlig i forløpet 

derimot, vil en forsinkelse fra symptomdebut til død kunne føre til en underestimering av 

mortalitetsratioen.   

 

I USA ligger de årlige estimatene for død forårsaket av sesonginfluensa på mellom 12 000 og 

61 000 mennesker for sesongene mellom 2010 og 2018, basert på tall fra CDC (12). Ifølge en 

epidemiologisk studie utført av Vibound et. Al, ble det estimert at (H1N1)pdm09-viruset skal 

ha forårsaket mellom 7500 og 44 100 dødsfall i USA fra mai til desember 2009 (13), altså en 

statistikk som samsvarer med CDCs tall for sesonginfluensa. Studien poengterer likevel at 

H1N1-influensaen utgjorde en vesentlig helsebyrde ut fra totalt antall leveår tapt, da viruset 

rammet særlig en yngre befolkning i forhold til sesonginfluensa. Vibound et. Al estimerte at 

2009-pandemien førte til mellom 334 000 og 1 973 000 tapte leveår (years of life lost, YLL) i 

USA. Til sammenlikning, viste studien at gjennomsnittet av sesonginfluensa forårsaket av 

A(H3N2) fra 1979 til 2009, førte til 594 000 tapte leveår.  

 

1.3 Verdens Helseorganisasjon (WHO) 
 

Globale helseutfordringer krever koordinert samarbeid på tvers av landegrenser, og for 

medlemsland av FN, orkestreres dette internasjonalt hovedsakelig av Verdens 

Helseorganisasjon (WHO). I april 2009, publiserte Jennifer Prah Ruger, som tidligere hadde 

sittet i WHOs helse- og utviklings-satelittsekretariat, en artikkel hvor hun kartla 

helseorganisasjonens generelle rolle innen global helse. (14) Artikkelen beskriver 

organisasjonens kjernefunksjoner, som blant annet omfatter en normativ og koordinerende 

rolle for å sørge for å håndheve internasjonale standarder og samarbeid mot felles mål innen 

helse og sykdom. 

 

Siden WHO ble opprettet i 1948, har organisasjonen hatt en sentral rolle i et verdensdekkende 

samarbeid for å begrense og forebygge pandemiske utbrudd. Dette skjer gjennom nettverk 
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som Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS) og etablering av nasjonale 

influensasentre for monitorering og kartlegging av utbredelse av influensa (15). I 1999 satte 

WHO rammer for pandemibegrepet gjennom en inndeling i ulike faser, samt normer for 

organisasjonens og nasjoners roller under pandemier i dokumentet Influenza Pandemic plan, 

The Role of WHO and Guidance for National and Regional Planning (16). Dokumentet ble så 

revidert i 2005 med nye faseinndelinger, før det igjen ble oppdatert i april 2009 (17). I de 

sistnevnte retningslinjene opereres det med 5 faser med økende sannsynlighet for utbruddet av 

en pandemi, før det ved fase 6 er en etablert pandemi. Fase 6 fordrer at et influensavirus med 

menneskesmitte har brutt ut i minst 2 land innad i en WHO-region, samt minst ett land fra en 

annen WHO-region. I retningslinjene fra 2005 var kriteriene for fase 6: ”increased and 

sustained transmission in the general population” .  

 

I 1999 utnevnte WHOs daværende generaldirektør Gro Harlem Brundtland The Strategitc 

Advisory Group of Experts (SAGE), som er et ekspertpanel på vaksiner og immunisering (18) 

og som rådfører generaldirektøren i retningslinjer vedrørende disse temaene. Dermed er 

SAGE også et av WHO sine sentrale organ ved pandemi-utfordringer. Ifølge Terms of 

reference, skal gruppen bestå av et utvalg av 15 eksperter som skal opptre uavhengig av 

institusjonene de normalt arbeider for. Medlemmer med potensielle interessekonflikter skal 

ikke delta i avgjørelser hvor disse konfliktene kan være relevante, dessuten skal 

medlemmenes relevante interesser offentliggjøres fire uker i forkant av deres møter. SAGE 

har ingen eksekutiv rolle, men kun en funksjon som rådgivende organ for generaldirektøren.   

 

Det internasjonale helsereglementet (IHR), er en juridisk bindende avtale mellom WHOs 

medlemsland som ble vedtatt i 2005, som fordrer at medlemslandene skal samle inn og dele 

informasjon med WHO vedrørende smittsomme sykdommer (19).  I og med at man er 

avhengig av rapportering fra alle medlemslandene, oppfordres høyinntektsland til å 

samarbeide med lavinntektsland for å sikre denne kapasiteten. Med grunnlag i IHR har WHOs 

generaldirektør dessuten myndighet til å erklære en internasjonal folkehelsekrise (PHEIC), 

ved ekstraordinære situasjoner som truer offentlig helse gjennom internasjonal spredning av 

sykdom (20). Denne vurderingen baseres på rådgivning fra en oppnevnt ekspertkomité, 

Emergency Comittee, med særlig kunnskap om den aktuelle helseutfordringen. Medlemmene 

av komitéen blir utnevnt av generaldirektøren, og sammen skal disse vurdere om det 

eksisterer en reell folkehelsekrise og utarbeide midlertidige anbefalinger til de affiserte 

landene.  
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1.4 Historie 
 

I 1918 førte en tidligere generasjon av H1N1-viruset til den mest alvorlige pandemien i nyere 

tid (21). På verdensbasis estimeres det at pandemien, også kjent som Spanskesyken, tok livet 

av omkring 50 millioner mennesker i perioden 1918 til 1919. Dødeligheten var dessuten 

relativt høy også hos velstående og yngre mennesker i forhold til tidligere pandemier. Men 

selv om viruset bak Spanskesyken er nært beslektet med (H1N1)pdm09-viruset, er det likevel 

viktig å ta med i betraktning datidens begrensninger av helsehjelp. Ikke bare var det mangel 

på vaksiner i 1918, men også antibiotika, som først ble oppdaget og tatt i bruk i 1928. Viruset 

var sannsynligvis en indirekte årsak til dødsfallene da de infiserte fikk og mest sannsynlig 

døde av sekundære bakterielle bronkopneumonier uten adekvat anbtibiotika-behandling (22). 

Andre tiltak som isolering, fokus på personlig hygiene og bruk av desinfiserende midler ble 

dessuten kun implementert sporadisk.  

 

I 1948 opprettet WHO et Influenza Centre ved Londons National Institute for Medical 

Research, med den primære oppgave å karakterisere og samle influensavirus (23). 

Influensavirus var allerede blitt isolert av forskere for første gang i 1933, men gjennom WHO 

sine influensasentre skulle det utvikles standardiserte metoder for laboratorie-diagnostikk av 

influensa. Noen år etter, i 1952, etablerte WHO The Global Influenza Surveillance and 

Response System (GISRS), et nettverk for å monitorere og følge utviklingen av influensavirus 

epidemiologisk på et globalt plan. Nettverket, som da bestod av laboratorier i 25 land, skulle 

bli sentralt allerede i 1957, da et H2N2-influensa-virus utløste en ny pandemi med over 1 

million ofre. Kun 11 år etter det igjen, i 1968, utløste et H3N2-virus en ny influensapandemi 

med tilsvarende antall ofre på verdensbasis.  

 

”Twenty-five years after the 1968 pandemic, the influenza community and public health 

experts agreed that it is not a question whether but rather when a next pandemic will 

happen”(15)  

 

Noe av grunnen til den økende frykten for en ny pandemi, skyltes blant annet ny innsikt i 

omfanget av Spanskesyken i 1918 (15).  Forskere oppdaget på starten av 1990-tallet, at 

pandemien var vesentlig mer dødelig enn først antatt, noe som ga en økt epidemiologisk 

forståelse av influensaspredning og utvikling. Med grunnlag i en konsensus om at man ikke 
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kunne utelukke en fremtidig pandemi, oppmuntret WHO-medlemslandene til å etablere 

nasjonale beredskapsplaner for å minimere de potensielle helsemessige- og sosioøkonomiske 

skadene ved nye utbrudd.  

 

I 2003, bredte det seg en økt bekymring blant offentlige helsemyndigheter i forbindelse med 

rapportering av H5N1fugleinfluensa fra Kina og Vietnam (24). En subtype av H5N1-viruset 

hadde blitt karakterisert som svært patogent i 1997, etter et utbrudd i Hong Kong hvor 6 av 18 

infiserte pasienter døde som følge av infeksjonen. Etter hvert som insidensratene av H1N5-

smitten økte i årene 2003 og 2004, ble det dermed initiert videre utvikling av 

pandemiberedskap for å styrke overvåkning og diagnostisk kapasitet på nasjonalt og 

internasjonalt plan (15). 

 

 I den samme tidsperioden, fra november 2002, brøt det dessuten ut en spredning av 

coronaviruset som førte til SARS (Severe acute respiratory syndrome) i Kina, som førte til 

totalt 800 dødsfall spredd over 29 land (25). Til tross for spredningen, beskrev WHO den 

globale responsen mot SARS som svært vellykket, og som et eksempel på et paradigmeskifte 

i hvordan verdenssamfunnet håndterer epidemier (26). Ifølge organisasjonen, var den 

effektive håndteringen fasilitert av tidlig implementering av både globale og nasjonale tiltak, 

samt åpen kommunikasjon mellom offentligheten og alle gjeldende partnere.  
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1.5 Tidslinje svineinfluensa  
 

Figur 2:  Tidslinje over svineinfluensapandemien (27) (28) 

 

 

Figur 3  Oversikt over virusspredning etter faseerklæringer (29)(30)(31)(32)  

DATO SMITTETALL 

PÅVIST 

DØDSTALL 

PÅVIST 

ANTALL 

LAND 

AFFISERT 

PANDEMISK 

FASE 

27.04.2009 73 7 4 Fase 4 

29.04.2009 148 8 8 Fase 5 

11.06.2009 70 000 -  74 Fase 6 

 

 

Det er noe usikkerhet rundt hvor det første tilfellet av human infeksjon av 

svineinfluensaviruset oppstod, men ifølge CDC, ble det første tilfellet bekreftet i California 

den 15. april 2009, og offentliggjort den 21. april (33). Likevel var det allerede fra slutten av 

mars 2009 blitt rapportert tilfeller av respiratoriske infeksjoner i Mexico, som i ettertid ble 

laboratorie-påvist som tilfeller av A(H1N1)pdm09-smitte (34).  I Mexico innførte 

myndighetene tiltak allerede 23. april for å begrense smitte som å avlyse fotballkamper og 

skoler i Mexico City ble stengt, og 2 dager etter erklærte daværende generaldirektør i WHO, 

Margaret Chan, en internasjonal helsekrise (PHEIC).  
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Ifølge WHO, var det per 27. April 2009 bekreftet 73 tilfeller av smitte med en spredning over 

4 land (35), og samme dag signalerte organisasjonen en økende fare for pandemiutbrudd ved 

å erklære fase 4. I Mexico var det da blitt bekreftet 7 dødsfall av totalt 26 påviste tilfeller. Det 

første dødsfallet som resultat av viruset utenfor Mexico ble rapportert fra Texas den 29. april 

2009, og da rapporter i tillegg viste en virusspredning til ytterligere 4 land, hevet WHO 

pandeminivået til fase 5 samt oppfordret alle medlemsland om å aktivere nasjonale pandemi-

beredskapsplaner (36).  I tillegg til Mexico og USA, inkluderte rapporter smittetilfeller fra 

Canada, Spania, Tyskland, New Zealand, Storbritannia og Israel.  

 

Den 8. mai 2009, publiserte CDC en oppdatering på situasjonen i USA, Mexico og med et 

globalt perspektiv (37).  Overvåkingsdata tilsa at viruset hadde potensiale for effektiv 

spredning, men at majoriteten av infeksjonene virket å være selvbegrensende og 

ukompliserte. Likevel ble det i rapporten  uttrykt bekymring vedrørende utbruddets atypiske 

karakter, med tanke på den unge alderen blant de affiserte og det høye antallet 

hospitaliseringskrevende tilfeller som resultat av infeksjon i forhold til sesonginfluensa. Bare i 

Mexico hadde det per 6. mai dødd 42 mennesker av totalt 949 laboratorie-bekreftede tilfeller. 

WHO innkalte så SAGE til en akutt konsultasjon den 14. mai for å evaluere kapasiteten av 

den totale vaksineproduksjonen i tiden fremover (38). Tallene indikerte at det kunne 

produseres opp til 4,9 milliarder vaksinedoser i løpet av de neste 12 månedene. Dette 

estimatet ble senere revurdert til et vesentlig mindre antall i løpet av september samme år.  

 

Under World Health Assemblys møte i Geneve den 18. mai 2009, poengterte Margaret Chan 

at til tross for at man ikke hadde økt det pandemiske farenivået fra fase 5 siden 29. april, 

kunne man ikke vite hvor lenge den tilsynelatende rolige perioden ville vare (39). Chan 

understreket at influensavirusets uberegnelige natur hindret en sikker estimering av dens 

videre utvikling, og hun oppfordret til å opprettholde årvåkenheten.  

 

I en pressemelding fra Margaret Chan den 11. juni 2009, ble det annonsert at WHO hadde 

hevet pandemifare-nivået fra fase 5 til fase 6 (40). I pressemeldingen ble det hevdet at det per 

11. juni var bekreftet rundt 30 000 smittetilfeller fra over 74 land, men at dette sannsynligvis 

bare viste en del av det totale bildet. Videre poengteres det likevel at pandemien var ventet å 

være av moderat alvorlighetsgrad, men at alvorlighetsgraden kunne variere land imellom og 

at det var uvisst hvordan viruset ville opptre særlig i lav-inntektsland. I den samme 
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pressemeldingen understreker Chan også at det ville være positivt å respondere tidlig og hun 

la videre til at, ”No previous pandemic has been detected so early or watched so closely, in 

real-time, right at the very beginning. The world can now reap the benefits of investments, 

over the last five years, in pandemic preparedness” 

 

3 måneder etter erklæring av pandemien i juni 2009, var flere produsenter ferdig med 

utvikling og godkjenning av A(H1N1)pdm09-vaksiner, og hadde startet en storskala-

produksjon (41). Produsentene hadde i tillegg til lang erfaring med utvikling av 

sesongvaksiner, testet ut prototyper av pandemivaksiner før 2009-pandemien, noe som økte 

hastigheten av responsen. Internasjonale institusjoner som WHO hadde dessuten gjennom 

flere år oppfordret til pandemiske forberedelses-tiltak, noe som fremmet en økt global 

produksjonskapasitet blant vaksineprodusentene. 

 

I september 2009 ble pandemivaksiner godkjent i Australia, Kina, USA, etterfulgt av Japan og 

flere europeiske land (42). Den 15. september 2009 godkjente FDA, Food and Drug 

Administration, i USA 4 A(H1N1)pdm09-vaksiner fra de farmakologiske selskapene CSL 

Limited, MedImmune LLC, Novartis og Sanofi Pasteur, mens European Medicines Agency 

(EMA) anbefalte godkjenning av vaksiner produsert av GlaxoSmithKline og Novartis for 

vaksinasjonsprogram i Europa (43). Den 1. oktober 2009 ble vaksiner fra de sistnevnte 

produsentene godkjent for bruk i Norge (44).  

 

Etter et møte mellom generalsekretæren i FN og Margareth Chan den 6. juli 2009, kom de 

med en felles uttalelse som uttrykte bekymring for hvordan A(H1N1)pdm09-viruset ville 

affisere lav-inntekstland (45). Verdenssamfunnet ble dermed oppmuntret til å støtte 

organisasjonene i å bistå lav-inntektsland i møtet med helseutfordringen. Dette førte til at 

nasjonale myndigheter og andre donorer ga løfte om å donere vaksiner til land uten tilgang. 

Den 18. september offentliggjorde 9 land at de forpliktet seg til en slik avtale, deriblant 

Norge, Frankrike, Italia, Australia og USA.  

 

Etter indikasjoner om at A(H1N1)pdm09-viruset skiftet fra et pandemisk til et mer 

sesongbasert smittemønster, erklærte Margareth Chan slutten på pandemien den 10. august 

2010. I en rapport fremlagt av WHO i 2010 (46), beskrives håndteringen av helseutfordringen 

som suksessfull, noe som forklares ut fra nøye planlagt koordinering og transparent 

kommunikasjon mellom alle handlende aktører.  
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1.6 Vaksiner 
 

Som et av de mest effektive verktøyene for å hindre spredning av influensa, samt mildne 

kosekvensene av sykdommen, ble vaksinering betraktet som et av de mest sentrale verktøyene 

for å få bukt med A(H1N1)-pandemien i 2009 (47). Den globale vaksinekapasiteten belaget 

seg på produksjon fra totalt 26 produsenter, fra Amerika, Europa, Russland, Australia og 

Asia. Likevel estimerte WHO i juni 2009 at produksjonskapasiteten over et år kun ville dekke 

halvparten av verdens befolkning (48)(47). Dette poengteres også av Broadbent og Subbarao i 

en artikkel fra 2011, at en av hovedutfordringene under pandemien var tilgjengeligheten av 

vaksiner (3).  

 

Vaksiner har som formål å styrke mottakers immunsystem ved å introdusere det for et 

antigen, noe som stimulerer immunsystemet til å produsere blant annet beskyttende antistoffer 

(49). Vaksineproduksjon avhenger derfor av å isolere nok antigen til vaksinene, noe som 

under startfasen av en pandemi, kan begrense produksjonskapasiteten. Bruk av adjuvans, 

stoffer som styrker vaksiners effekt til å initiere en immunologisk respons, kan dermed 

redusere mengden antigen som trengs for produksjonen av vaksiner.  

 

I juni 2009 var det fortsatt usikkerhet om det var nødvendig med én eller to doser 

pandemivaksine for immunisering, og dessuten hvorvidt bruk av adjuvans ville gi tilsvarende 

antigen-besparende effekt som ved vaksiner mot sesonginfluensa (47). Først i oktober samme 

år publiserte SAGE en rapport om effekten av ulike pandemivaksiner, som konkluderte med 

at ikke-adjuvanterte vaksiner ga adekvat immunitet etter én dose (50). Ifølge rapporten 

anbefalte European Medicines Agency (EMEA) et to-dose-regime ved bruk av adjuvanterte 

vaksiner, selv om de hadde sett en tilstrekkelig beskyttelse etter én dose hos friske personer i 

aldersgruppen 18 til 60 år.  

 

De ulike vaksineprodusentene utviklet en rekke forskjelligee typer A(H1N1)pdm09-vaksiner, 

men grovt sett kan de deles inn i adjuvanterte og ikke--adjuvanterte vaksiner (51). Den 13. 

juli 2009 publiserte WHO anbefalinger om bruk av vaksiner med adjuvans for å øke 

produksjonskapasiteten og tilgjengeligheten av A(H1N1)pdm09-vaksiner (52), men likevel 

ble det i USA kun vedtatt å ta i bruk ikke-adjuvanterte vaksiner (47). Landet hadde ikke 

tidligere lisensiert bruk av adjuvanterte influensavaksiner, og måtte dermed gjennom 

tidkrevende godkjenningsprosesser for godkjenning av disse. Disse ikke-adjuvanterte 
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vaksinene krevde 15 mcg antigen per vaksine, i motsetning til vaksiner med adjuvant-stoffene 

MF59 (Novartis) og AS03 (GlaxoSmithKline), som krevde henholdsvis 7,5 og 3,8 mcg 

antigen. Disse adjuvantene hadde tidligere blitt brukt til vaksiner mot sesonginfluensa i 

Europa, og ble godkjent av EMEA for bruk i A(H1N1)pdm09-vaksiner (3). 

 

Flere land hadde etablert avtaler med vaksineprodusenter om oppkjøp av vaksiner før 

erklæring av pandemien (47). I Norge har man siden 2005 inngått slike treårige 

beredskapsavtaler gjennom anbudskonkurranser (53), og i 2008 ble det signert en avtale med 

det britiske farmaselskapet GlaxoSmithKline (GSK). Avtalen sikret Norge to 

vaksinasjonsdoser Pandemrix per innbygger, og at produksjonen kunne initieres allerede fra 

pandemiberedskapsfase 4, gitt en stor nok oppslutning blant resten av bestillingslandene. 

Tyskland inngikk en tilsvarende avtale med GSK i 2007, med en bestilling på 50 millioner 

vaksiner uten videre avtaleendringer før svineinfluensapandemien i 2009 (54).  

 

Av de 50 millioner vaksinedosene tyske myndigheter hadde kjøpt opp, ble kun 7 millioner tatt 

i bruk (54). Den franske regjeringen bestilte initialt 94 millioner doser, men avbestilte 50 

millioner og tok i bruk kun 5,7 millioner vaksiner (55). Dette kostet henholdsvis den tyske og 

franske regjeringen rundt 500 og 365 millioner euro, og etterlot millioner av ubrukte vaksiner 

(54, 55). Totalt vaksinerte Tyskland og Frankrike altså mellom 6% og 10% av deres 

respektive befolkning. Til sammenligning ble henholdsvis 45% og 60-75% av Norges og 

Sveriges befolkning vaksinert (56, 57).  

 

I motsetning til mange andre europeiske land, responderte polske helsemyndigheter mer 

tilbakeholdent på pandemien. I stedet for å inngå avtaler om oppkjøp av vaksiner for dekning 

av hele befolkningen, definerte den polske Influensapandemi-komiteen en høyrisiko-gruppe 

på 2 millioner personer, som de sørget for å dekke vaksinasjonsbehovet til. Det restriktive 

vaksineoppkjøpet i Polen var begrunnet i både mistillit til farmaselskapene som produserte 

vaksinene, samt en frykt for manglende sikkerhet vedrørende bruken av dem (55). Under en 

offentlig høring i mars 2010, forklarte den polske helseministeren Ewa Kopacz at vilkårene 

som vaksineprodusentene la frem for handelsavtalene dessuten var uakseptable. Vaksinene 

skulle kun kunne kjøpes av nasjonale myndigheter, og disse myndighetene ble følgelig 

tvunget til å stå til fullt ansvar for eventuelle bivirkninger. Som følge av mangelen på oppkjøp 

av store vaksinekvanta i Polen, ble det heller ikke initiert noen vaksinekampanje mot 

A(H1N1)-pdm09 i landet (54).  Kopacz forklarte at den tilbakeholdende strategien var nøye 
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utarbeidet i samarbeid med European Centre for Disease Control and Prevention (ECDC), og 

at det ble tatt  høyde for å motvirke utvikling av panikk i befolkningen (55).  

 

2.0 Metode 

Det ble gjort søk i databasen PubMed med søkeordene: ”A(H1N1) 2009” , ”Swine flu”, 

”H1N1, influenza, pandemic”,  ”H1N1” AND  ”mortality” OR ”Incidence” OR ”Timeline”  

for bakgrunnsinformasjon om A(H1N1)pdm09-virusets egenskaper og epidemiologi. I tillegg 

er det blitt benyttet rapporter fra WHO sine databaser og fra The Centers for Disease Control 

and Prevention i USA sine nettsider, som belyste sentrale hendelser under pandemien, 

informasjon om tidligere sesonginfluensautbrudd og WHO sine uttalelser vedrørende 

pandemien og generelle retningslinjer ved pandemier.  

 

Artiklene som diskuterer og kritiserer håndteringen av A(H1N1)-pandemien er funnet 

gjennom søkemotorene PubMed og Google med søkeordene ”Swine flu criticism OR lessons 

learned”, samt via referanser i disse artiklene. Mange medieinstanser har diskutert disse 

temaene, men artiklene som er brukt i oppgaven, er hentet fra anerkjente tidsskrifter. Det ble 

gjort et søk på Forskning.no med ordet: ”Svineinfluensa”, og jeg har valgt artikler som dekket 

debatten i Norge. I tillegg er det brukt rapporter om pandemien fra Folkehelseinstituttet, og 

nettsiden Macrotrends.net for informasjon om de mest sentrale vaksineprodusentenes 

økonomiske vekst.  

 

En svakhet i metoden er en manglende systematisk gjennomgang av medieoppslag fra 

nyhetsbyrå, som kunne gitt et klarere bilde av den pågående diskusjonen i Norge og andre 

land under pandemien.  

3.0 Kritikk 

3.1 Overvurdering av pandemiens alvorlighetsgrad 
 

Under en høring i Europarådet den 26. januar 2010, stilte WHO for å svare på kritikk av 

hvordan organisasjonen hadde håndtert A(H1N1)-influensaenpandemien (58). Kritikken 

dreide seg blant annet om at WHO hadde overvurdert risikoen av influensapandemien og at 

organisasjonens vurderinger og anbefalinger ikke samsvarte med den faktiske trusselen (59).  

WHOs talsmann, Keiji Fukuda, uttalte at influensapandemien var vitenskapelig 
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veldokumentert, og at det å stemple pandemien som, ”falsk”, var å ignorere historien og 

trivialisere per dags dato 14 000 menneskers bekreftede dødsfall. .  

 

Den 4. juni 2010 offentliggjorde Paul Flynn på vegne av Europarådets 

parlamentarikerforsamling (PACE) sin helsekomité, rapporten The handling of the H1N1 

pandemic: more transparency needed (55), hvor blant annet WHO sin mulige overvurdering 

av pandemien diskuteres. Ifølge rapporten hadde flere eksperter pekt på ubalansen mellom 

epidemiologisk data om helsebyrden av influensaen og størrelsesordenen på responsen. Ved 

en PACE-høring i mars 2010, uttalte Dr Tom Jefferson ved Cochrane Collaboration, at 

overvåkningssystemene som var brukt for å fange opp smittetallene under pandemien ikke var 

presise nok i sine målinger. Ifølge Jefferson var overvåkningssystemene rettet mot å fange 

opp personer med,”influensa-liknende”, symptomer og ikke nødvendigvis en reell 

influensainfeksjon. Det poengteres også at flere lands overvåkningssystemer hadde vansker 

med å skille mellom om pasienter døde av eller med A(H1N1)pdm09-influensaen. En 

tidligere leder for utviklingen av WHO sine pandemiforberedelsesstrategier, Dr. Klaus Stoehr, 

kom i forkant av PACE-rapporten med en tilsvarende kritikk, og mente at man hadde 

feiltolket omfanget av A(H1N1)pdm09-influensaen.  

 

Et annet aspekt ved WHO sin risikovurdering av A(H1N1)pdm09-influensaen er hvordan 

risikoen ble kommunisert. I British Medical Journals artikkel WHO and the pandemic flu 

”conspiracies (60) uttaler ekspert i risikokommunikasjon,  Gerd Gigerenzer, følgende: “The 

problem is not so much that communicating uncertainty is difficult, but that uncertainty was 

not communicated”. Videre understreker Gigerenzer at det ikke var noe vitenskapelig bevis 

for at WHO sitt estimat av antall smittede på 2 milliarder skulle bli en realitet. Estimatet ble 

dessuten ifølge Gigerenzer opprettholdt av WHO, til tross for vesentlig lavere insidenstall i 

både Australia og New Zealand enn antatt. Som svar på disse anklagene, hevder WHO ifølge 

PACE-rapporten (55) at organisasjonen evaluerte pandemien som moderat gjennom hele 

forløpet, men anerkjente utfordringene i å kommunisere dette tydelig nok i dagens 

globaliserte samfunn. Som effekt av mer desentraliserte informasjonskanaler som blogger og 

andre utradisjonelle nyhetskilder, var det også vanskeligere å oppnå konsensus, ifølge 

organisasjonen.  

 

Ifølge artikkelen The invention of the swine-flu pandemic av Ulirch Keil et. al, kommuniserte 

WHO eller andre ekspertkomiteer heller ikke at A(H1N1)-viruset som virusklasse hadde vært 
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kjent allerede i flere tiår (54). Dette med henblikk på en A(H1N1)-smitte blant amerikanske 

soldater i Vietnam på 1970-tallet. Da CDC fryktet at 1976-A(H1N1)-viruset skulle likne 

viruset fra 1918, ble det i USA initiert store vaksinekampanjer hvor totalt 40 millioner 

amerikanere ble vaksinert. Kampanjene ble avsluttet da det viste seg at viruset hovedsakelig 

ga milde symptomer og vaksinene angivelig hadde resultert i nevrologiske bivirkninger som 

Guillain-Barré syndrom. I ettertid av hendelsen konkluderte Harvey Fineberg og Richard E. 

Neustadt i en rapport, at den overdramatiske responsen mot 1976-(H1N1)-viruset skyldtes 

blant annet en overtro på eksperter tross svakhet i vitenskapelige bevis, samt en manglende 

tendens til å kommunisere usikkerhet i vurderinger. Med henblikk på situasjonen i 2009, 

påpeker Keil et. al dermed en manglende evne til å ta lærdom fra den angivelig overvurderte 

H1N1-influensaen i 1976.  

 

”According to Murray, Lopez et al mortality figures from the Spanish flu showed a 31-fold 

variability according to the nutritional- and social status of the respective populations; in a 

hypothetical re-occurrence of the Spanish Influenza pandemic, 96% of all deaths would occur 

in the developing countries, and only 4% in the developing world.” (54) 

 

Videre i artikkelen problematiserer Keil et. Al selve konseptet pandemi og dermed også 

hvordan man vurderer estimat for omfanget av infeksiøse sykdommer (54). Ifølge Keil er 

spredningen av infeksiøse sykdommer mer avhengig av sosiale forhold enn av det infeksiøse 

agensets karakteristika, noe som leder til et argument om at influensakampanjene særlig i 

Europa og Nord-Amerika skøyt over mål.   

 

Som et ledd i diskusjonen om hvorvidt WHO sin erklæring av A(H1N1)-influensaen i 2009 

som en pandemi var unødvendig, ble det også poengtert i flere rapporter, at WHO endret sin 

definisjon av pandemibegrepet våren 2009. Ifølge Peter Doshis  The elusive definition of 

pandemic influenza, endret WHO beskrivelsen av en influensapandemi på hjemmesidene sine 

for pandemisk beredskap den 4. mai 2009  (31). Fra 2003 hadde hjemmesidene inneholdt 

følgende utsagn: ”An infleunza pandemic occurs when a new influenza virus appears against 

which the human population has no immunity, resulting in several simultaneous epidemics 

worldwide with enormous numbers of deaths and illness”. Dette ble endret til: ”An influenza 

pandemic may occur when a new influenza virus appears against which the human 

population has no immunity” Rapporten fra Europarådets Parlamentarikerforsamling kritiserte 
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WHO for at organisasjonen dessuten angivelig hadde benektet at endringen av definisjonen 

skal ha funnet sted (55).  

 

Ifølge tidsskriftet Nature (58), publiserte The New England Journal of Medicine en artikkel 

den 27. mai som respons på at WHO modifiserte kriteriene for fase 6, gjennom en revidert 

utgave av organisasjonens Global influenza preparedness plan i april 2009 (61)(62). 

Artikkelen diskuterer utfordringen ved å håndtere helsekriser som pandemier, hvor man på 

den ene siden må handle tidlig, mens man på den andre siden må være klar over 

ringvirkningene av intervensjonene man igangsetter ved å erklære en pandemi. Problemet 

som ble lagt frem, var at WHO sin endring av kriteriene for fase 6 angivelig ville føre til en 

mer subjektiv vurdering av en pandemi. Da en global respons initiert av en slik erklæring kan 

føre til store sosiale og økonomiske kostnader, argumenterte artikkelforfatterne for 

viktigheten av et mer objektivt grunnlag for en slik avgjørelse. 

 

I ettertid av pandemien er også media blitt kritisert for å ha overdramatisert A(H1N1)pdm09-

influensaen, noe Celine Klemm et Al. analyserte i den metaanalytiske studien Swine flu and 

hype: a systematic review of media dramatization of the H1N1 influenza pandemic (63). 

Studien inkluderte flere hundre nyhetsartikler fra 37 land og vurderte hvordan ulike 

medieinstanser dekket A(H1N1)-pandemien i form av volum, innhold og tone. Studien 

konkluderte med at mediedekningen generelt sett ga et mer dramatisk bilde av situasjonen enn 

hva de faktiske forhold tilsa, da særlig i pandemiens initiale fase. Både i denne studien og i 

Keils studie, The invention of the swine-flu pandemic (54), diskuteres det også hvem som 

egentlig hadde skylden for å fyre opp under disse ”angstkampanjene”, da journalister skulle 

ha videreformidlet informasjon fra forskere, nasjonale myndigheter og WHO. Ifølge Holland 

og Salathés Early assessment of Anxiety and behavioral Response to Novel Swine-Origin 

Influenza A(H1N1) (64), var folks subjektive risikooppfatning av pandemien likevel lav og 

tilliten til å kunne unngå smitte høy. Det er dog verdt å nevne at Holland og Salathé 

problematiserer funnene sine med tanke på en viss seleksjonsbias, hvor deltakerne stort sett 

var høyt utdannede personer.  

 

Gitt at responsen mot 2009-pandemien var overdreven, førte ikke dette bare til unødige 

økonomiske kostnader, men også en neglisjering av mer alvorlige helseutfordringer, hevdes 

det i Matthew Sparke og Dimitar Anguelovs H1N1, globalization and the epidemiology of 

inequiality (65). I artikkelen siteres Marc Gentilini, en forsker på infeksiøse sykdommer, som 
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uttalte følgende: ”When you compare it to the overall health situation in the world ... Im 

ashamed to see what is being done to avoid this flu which we know so little about, while 

malaria kills a million people and hardly anyone notices”.  

  

3.2 Påvirkning fra legemiddelindustrien 
 

”Recently, accusations have been made that policies and recommendations of WHO were 

influenced by the pharmaceutical industry. … The influenza pandemic policies and 

responses recommended and taken by WHO were not improperly influenced by the 

pharmaceutical industry” (66).  

 

En annen anklage WHO sin pressetalsmann Keiji Fukudas ble konfrontert med under 

Europaråd-høringen i 2010, var hvorvidt private aktører i den farmasøytiske industrien hadde 

hatt innflytelse på organisasjonens respons og tiltak mot A(H1N1)-influensaen (67). Fukuda 

argumenterte for at globale utfordringer, som ved denne pandemien, krever samhandling med 

en rekke partnere, da også med den private sektor (68). Han hevdet dessuten at organisasjonen 

hadde gjort tilstrekkelige tiltak for å hindre innflytelse fra aktører med uegnede 

egeninteresser. Et samarbeid med private aktører var heller ingen ny strategi fra WHO sin 

side, da organisasjonen allerede i 1993 hadde oppmuntret til støtte fra private partnere for å 

mobilisere flere ressurser for videre offentlig helseutvikling (55).  

 

I PACE-rapporten, poengterer Flynn at det var flere faktorer som ledet til mistanken om at 

innflytelse fra den farmasøytiske industrien hadde påvirket offentlige avgjørelser og 

anbefalinger (55). Det mest sentrale poenget som blir diskutert er mistanken om at 

medlemmer av WHO sine rådgivende komiteer hadde profesjonelle bånd til farmasøytiske 

firma. WHO har selv hevdet at de sørget for unngåelse av interessekonflikter gjennom 

undertegnelse av habilitetserklæringer, hvor medlemmer av rådgivende organer og eksperter 

presenterte sine profesjonelle interesser og eventuelle økonomiske støtte fra farmasøytiske 

firma. Hvis en WHO-utnevnt ekspert erklærte en interessekonflikt innen et visst felt, ville 

denne eksperten ikke kunne påvirke WHOs retningslinjer innen dette feltet, ettersom 

vedkommende da bare kunne delta i en generell meningsutveksling.   

 

Flynn stiller likevel spørsmål ved at medlemslisten med habilitetserklæringer fra WHO sin 

ekspertkomité ikke var offentliggjort i PACE-rapporten i skrivende stund. Flere medlemmer 
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av PACE skulle ha etterspurt en offentliggjøring av medlemslistene under høringen i 

Europarådet den 26. Januar 2010, uten at dette ble gjort før 10. august 2010 (69). Ifølge 

medlemslisten som til slutt ble publisert, bestod komiteen av 16 medlemmer, hvor 6 av dem 

skrev under på habilitetserklæringer (70) (se figur 4). WHO vurderte likevel ikke at 

medlemmenes tidligere samarbeid med vaksineprodusenete gjorde dem inhabile som 

rådgivere for organisasjonen.  

 

Figur 4  Habilitetserklæring fra medlemmer av IHR sin Emergency Commitee ved 

A(H1N1)pdm09-influensapandemien (71) 

KOMITÉMEDLEM INTERESSEKONFLIKT 

Dr Nancy Cox Hennes enhet ved CDC mottar finansiell støtte fra International 

Federarion of Pharmaceutical Manufacturers and Associations 

(IFPMA) 

Prof. Arnold Monto Konsulentarbeid for GSK, Novartis, Roche, Baxter og Sanofi. 

Honorar for hvert av arbeidene på under 10 000 dollar. Hans 

forskningsenhet ved University of Michigan har mottat donasjon fra 

Sanofi Pasteur for klinisk utprøvning av vaksiner i perioden 2007-

2008.  

Dr Claude Thibeault Consultant Medical Advisor for International Air Transport 

Association siden 2004 

Dr John Wood Hans forskningsenhet ved National Institute for Biological 

Standards and Control (NIBSC), har utført kontraktforskning for 

Sanofi Pasteur, CSL, IFPMA, Novartis og Powermed utvikling av 

influensavaksine.  

Prof. Maria Zambon UK Health Protection Agency Centre for infection mottar finansiell 

støtte fra vaksineprodusentene Sanofi, Novartis, CSL, Baxter og 

GSK for kontraktarbeid i Dr Zambons laboratorie.  

Prof. Neil M. Ferguson Konsulent for Roche, Novartis, GSK (til 2007), med totalt honorar 

på under 7000 dollar i 2007.  

 

At komiteens sammensetning ble unndratt offentlig innsyn, ble begrunnet av WHO med at 

medlemmene skulle slippe å legges under for stort press fra private selskap eller 

interessegrupper (55). Selv om disse medlemmene ble holdt anonyme, gjaldt ikke dette 

medlemmer av andre ekspertgrupper under WHO som SAGE (60), noe forfatter av WHO and 

the pandemic flu ”conspiracies” Deborah Cohen  problematiserer i sin artikkel. Da 

medlemmene av SAGE ikke ble holdt hemmelig, ville de ifølge den samme logikken dermed 

være potensielle ofre for ekstern innflytelse.  
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I en forlengelse av diskusjonen om WHO lot seg påvirke av industrien i håndteringen av 

A(H1N1)-pandemien, trekker både Flynn og Cohen frem handelsavtalene mellom vaksine- og 

antiviraliaprodusenter og nasjonale myndigheter (55, 60). Siden oppkjøpsavtalene var etablert 

i forkant av A(H1N1)-influensaen, og dermed ville aktiveres ved en pandemi, argumenterer 

Flynn og Cohen for at disse produsentene hadde en egeninteresse av en fase 6-erklæring. I 

Flynns rapport legges det frem at investeringsbanken JP Morgan i 2009 estimerte at 

vaksineprodusentene totalt sett ville kunne få en profitt på mellom 7 og 9 milliarder dollar 

(55). Ifølge nettsiden Macrotrends hadde to av de ledende vaksineprodusentene, Novartis og 

GlaxoSmithKline, en kvartalsvekst i driftsoverskudd på henholdsvis 56,96% og 28,69% i det 

første kvartalet i 2010 sammenliknet med året før (72) (73).  

 

I juni 2010 publiserte tidsskriftet Nature en artikkel som respons på anklagene om WHO sin 

bruk av inhabile eksperter, hvor forfatter Declan Butler konfronterte påstandene lagt frem i 

Cohens artikkel (74). Butler poengterte at landene Storbritannia, Frankrike, Belgia, Finland, 

Canada, Nederland, Sveits og USA hadde bestilt vaksiner flere uker før WHO erklærte 

pandemi. Dette benytter han som et argument for at eventuelle inhabile medlemmer av WHO 

sine ekspertkomiteer dermed ikke ville ha hatt noe insentiv for å fremskynde 

pandemierklæringen. I det samme tidsskriftet noen uker senere, svarte Cohen at WHO sin 

ekspertkomite møttes 3 ganger før den 11. juni 2009, og etter komiteens andre møte, signerte 

USA kontrakter med vaksineprodusenter (75). I tillegg legger hun ved daværende 

helseminister i Storbritannia, Alan Johnson, sin uttalelse fra mai 2009 om deres 

handelsavtaler med vaksineprodusenter som ville aktiveres ved en pandemierklæring.  

 

3.3 Vaksinetilgjengelighet i lav-inntektsland 
 

Gjennom direkte avtaler med vaksineprodusenter, hadde økonomisk velutviklede land sikret 

seg majoriteten av den totale vaksinetilgangen i pandemiens tidlige faser (76). Som beskrevet 

tidligere i oppgaven, initierte WHO derfor et donasjonsinitiativ i juli 2009 med både private 

og offentlige myndigheter, for å sikre vaksiner til land uten adekvat vaksinasjonsdekning 

under pandemien. Avtalen var et resultat av bekymringen over hvordan særlig lav-

inntekstland ville affiseres av A(H1N1)-pandemien, og under FNs generalforsamling 4. mai 

2009, uttalte Margareth Chan følgende: ”It is my job to do whatever possible to ensure that 

developing countries are not left without protection” (77). Ifølge Martin Enserinks artikkel 

Developing Countries to Get Some H1N1 Vaccine – But When? (77), ble donasjonsavtalen 
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likevel stemplet som en primært symbolsk handling av ekspert på global helsesikkerhet, Tido 

Von Schoen-Angerer.  

 

I september 2009 estimerte WHO en global årlig produksjonskapasitet på 3 milliarder 

vaksinedoser, noe som dermed tilsvarer en dekning på under halvparten av verdens 

befolkning per 2009, gitt at én vaksinasjonsdose per person er adekvat (78). I Washington 

Posts artikkel Most of Any Vaccine for New Flu Strain Could Be Claimed by Rich Nations 

pre-existing Contracts (79), kritiseres det derfor at enkeltnasjoner som USA hadde sikret seg 

et gitt antall vaksiner i forkant av pandemien. Ifølge artikkelen tillot disse pre-

pandemiavtalene at USA kunne kjøpe opptil 600 millioner vaksinedoser, dette til tross for at 

det ikke var klargjort et entydig doseringsregime med anbefalt antall vaksinedoser før høsten 

2009 (80). Selv om USA til slutt ikke kjøpte opp mer enn 190 millioner doser (81), poengterer 

også Arnold Monto et. Al i Response to the 2009 pandemic: Effect on influenza control in 

wealthy and poor countries (51), at kun en liten andel av vaksineproduksjonen stod igjen til 

lav-inntektsland.  

 

Initialt skulle donasjonsavtalen sikre rundt 200 millioner vaksinedoser, som skulle fordeles på  

95 land, hvor målet var å sikre vaksinasjon av minst 10% av mottakerlandenes befolkning 

(82). De aktuelle 95 landene er hjemmet til 1/3 av verdens befolkning ifølge Enserink, så 

sammenliknet med oppkjøpstallene fra USA, Tyskland og Frankrike, ville ikke 

donasjonsavtalen kunne utjevne en global ubalanse i vaksinetilgang. Ifølge tall fra WHO selv, 

ble det i praksis dessuten kun donert 78 millioner vaksiner fordelt på 77 land (83). Det var 

også stor variasjon i den nasjonale vaksinasjonsdekningen blant mottakerlandene. Av de 10 

latin-amerikanske og karibiske (LAC-land) nasjonene som mottok vaksiner, kunne dosene 

dekke i gjennomsnitt 13% av landenes respektive befolkninger (84), mens medianen av 

afrikanske mottakerlands vaksinasjonsdekning var 4% (85).  

 

Et annet problem med donasjonsinitiativet var tidspunktet vaksinene ankom 

mottakernasjonene. Ifølge en rapport fra WHOs regionale kontor i Afrika (85), ble de fleste 

vaksinene donert under A(H1N1)-virusets spredningsklimaks. I rapporten poengteres det også 

at høyinntektsland hadde tilegnet seg vaksiner allerede 6 måneder før mottakernasjonene i den 

afrikanske WHO-regionen.  
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Arnold Monto et. Al trekker også enkelte nasjoners bruk av ikke-adjuvanterte vaksiner frem 

som en årsak til den globale knappheten på vaksiner. Dette underbygges ved at disse 

vaksinene krevde en større dose virusantigen enn adjuvanterte vaksiner, og en av de 

begrensende faktorene i produksjonskapasiteten var mengde antigen.  

 

3.4 Oppfordring til endring 
 

Grunnet uenighetene vedrørende pandemierklæringen og den etterfølgende responsen, 

konkluderte Flynns PACE-rapport med en oppfordring til at man på tvers av nasjoner og 

internasjonale helseaktører må enes om håndteringen av framtidige pandemier (55). 

Oppfordringen innebærer en enighet om felles definisjoner, ikke bare av selve 

pandemibegrepet, men også rammevilkår for samarbeidet mellom offentlige og private 

helseaktører. For at WHO som organisasjon skal kunne opprettholde sin tillit blant 

medlemslandene, anmodes det dessuten om mer transparent kommunikasjon fra 

organisasjonen, særlig med tanke på deling av habilitetserklæringer. Monto et. Al trekker 

frem at selv om pandemiresponsen kan ha ført til unødvendige kostnader, burde det være en 

forståelse for at avgjørelser måtte tas på et tidspunkt hvor det rådet stor usikkerhet rundt 

pandemiens alvorlighetsgrad (51). I stedet understrekes det et behov for mer presise 

overvåkningssystemer for å bedre evalueringen av alvorlighetsgraden.  

 

I diskusjonen vedrørende dekningen av pandemivaksiner i lav-inntektsland, trekker Monto et. 

Al særlig frem to sentrale poeng for å styrke det generelle vaksinetilbudet under en pandemi. 

Det ene gjelder effektivisering av godkjenningsprosesser for nye vaksiner, da nettopp 

mangelen på dette førte til at USA kun godkjente bruken av de mindre antigeneffektive ikke-

adjuvanterte pandemivaksinene. Monto et. Al hevder også at: ”The only way to assure 

adequate global supply of influenza vaccine in a pandemic is to develop sufficient seasonal 

influenza vaccine manufacturing and distribution for the developing world”. Ifølge en rapport 

fra WHO og UNICEF fra sommeren 2019, er det fortsatt en global mangel på vaksiner mot 

sesonginfluensa (86). Selv om den årlige produksjonen har økt fra rundt 500 til 1,5 milliarder 

doser fra 2006 til 2013, rapporteres det at WHO-regionene i Europa og Amerika står for 70% 

av landene med systemer for sesongvaksiner. I WHO-rapporten fra det regionale kontoret i 

Afrika, oppfordres det dessuten til utarbeiding av beredskapsplaner som skal sikre raskere 

prosedyrer for distribuering av vaksiner til utviklingsland (85).  
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I en epidemiologisk studie fra USA i 2011, undersøkte man hvordan en fordeling av vaksiner 

basert på en befolknings sosioøkonomisk status kunne påvirke den totale smittespredningen i 

Washington, D.C-området (87). Studien tok utgangspunkt i at tidlige faser av epidemier ofte 

preges av en knapphet på vaksiner, og ved bruk av en datasimuleringsmodell, ble det 

undersøkt hvilke befolkningsgrupper som generelt burde prioriteres for mest effektiv 

håndtering av smittespredning. Det ble funnet at man ved å utsette vaksinasjonsdekning av 

den fattige befolkningen til fordel for den rike, kunne man ende opp med et større antall 

influensainfeksjoner totalt, enn vice versa. Forfatterne foreslår at høyere befolkningstetthet, 

mindre tilgang til helsetjenester, større avhengighet av kollektivtransport og færre yrker med 

mulighet for å jobbe hjemmefra ved sykdom, stimulerer til økt smitte blant landets fattigere 

populasjoner. Med dette argumenterer forfatterne for at det ikke kun er et 

rettferdighetsprinsipp som ligger til grunn for at man burde sikre vaksinering av de fattigere 

delene av befolkningen.  

4.0 Diskusjon 

Denne oppgaven har jeg forsøkt å gi en oversikt over hendelsesforløpet av 

svineinfluensapandemien i 2009, samt belyse kritikken av verdenssamfunnets håndtering av 

den. Diskusjonen som oppstod i kjølvannet av denne globale helsekrisen har blant annet dreid 

seg om hvordan man vurderte alvorlighetsgraden av pandemien, og flere kritikere har 

dessuten stilt spørsmål ved om man i det hele tatt burde kalle denne helseutfordringen for en 

pandemi. Flere kritikere har pekt på at ut fra dødsfall, viste ikke A(H1N1)-viruset seg å være 

mer alvorlig enn en gjennomsnittlig sesonginfluensa, og at den globale responsen som følge 

av WHO og andre eksperters anbefalinger var overdreven. 

 

Fra et epidemiologisk perspektiv, kan man likevel argumentere for at man ikke skal avskrive 

A(H1N1)-viruset i 2009 som helt ufarlig. Da viruset hadde en tendens til å ramme en yngre 

befolkning enn ved sesonginfluensa, førte dødsfallene som følge av smitte også til et større 

antall tapte leveår. Det er likevel verdt å merke seg en svakhet i dataene, da disse tallene ikke 

er direkte resultat av påviste smittetilfeller. Både statistikken for antall dødsfall og antall tapte 

leveår referert til i denne oppgaven, er estimater som er generert ved hjelp av matematiske 

modeller, da det verdensomspennende overvåkningssystemet ikke klarte å fange opp alle 

reelle tilfeller av smitte. I tillegg er det vanskelig å kunne identifisere alle tilfeller hvor 

A(H1N1)-smitte har ført til et dødsfall. Flere kritikere har derfor ytret et ønske om mer presise 



 26 

overvåkningssystemer. Dette kan likevel være nokså vanskelig i praksis, da 

hovedutfordringen virker å ligge på systemene i lav-inntektsland, som kan preges av 

manglende ressurser hva angår adekvat serologisk testing under slike kriser.   

 

Hvis man tar utgangspunkt i at alvorlighetsgraden av pandemien faktisk var overdramatisert 

og at den globale responsen dermed var unødig, dreier ikke konsekvensene av feilvurderingen 

seg kun om økonomiske utgifter. Som nevnt av Sparke og Anguelov i H1N1, globalization 

and the epidemiology of inequiality (65), vil en slik respons også kunne lede fokuset vekk fra 

andre og sannsynligvis mer alvorlige helseutfordringer. Selv om innsatsen mot A(H1N1)-

pandemien ikke nødvendigvis stjal ressurser direkte fra pågående prosjekter i lav-

inntektsland, gir det likevel et bilde av hvilke globale helseproblem som prioriteres. Sparke og 

Anguelov peker på at noe av grunnlaget for at man fikk mobilisert en så stor global respons 

under 2009-pandemien, var at flere i-land var blant landene som ble affisert.  

 

Som svar på kritikken er det også blitt poengtert at det nærmest er umulig å spå utviklingen 

og alvorlighetsgraden av en potensiell pandemi, og at det dermed er bedre å respondere etter 

et føre var-prinsipp. Hvis man ikke hadde agert på smittespredningen våren 2009, og 

A(H1N1)-viruset hadde vist seg å være mer skadelig, kunne konsekvensene ha vært større enn 

ved en unødig respons. Dette er et argument som anerkjennes også i flere av artiklene som har 

stemplet pandemiresponsen som overdramatiserende. Likevel er det problematisk at denne 

usikkerheten ikke ble kommunisert tydeligere. Hvis verdenssamfunnet opplever at offentlige 

helseorganisasjoner som WHO utløser katastrofealarmer i utide, kan dette føre til at de mister 

tillit, som igjen svekker organisasjonens funksjon som et samlende og koordinerende organ i 

fremtidige globale helseutfordringer. I Who and the pandemic flu ”conspiracies”, står det at 

WHO tidlig i pandemiforløpet hadde estimert et smitteantall på 2 milliarder uten 

vitenskapelig hold, og at organisasjonen opprettholdt estimatet til tross for en reell utvikling 

som viste det motsatte (60). På den annen side, står det i PACE-rapporten (55), at WHO 

hevdet  at de hadde  evaluert pandemien som moderat fra starten av, noe Margaret Chan også 

uttalte i sin pressemelding om erklæringen av fase 6 den 11. juni 2009 (88). Om 

overdramatiseringen dermed skyldes informasjon fra media eller en for utydelig 

kommunikasjon fra WHO, er derfor uklart.  

 

Et annet tillitsbristende aspekt ved måten WHO erklærte pandemien, var hvordan 

organisasjonen skal ha endret definisjonen av pandemibegrepet på hjemmesidene deres før 
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fase 6-erklæringen i 2009. Da WHO har myndigheten til å erklære internasjonale 

folkehelsekriser og dermed pandemier, vil det være utslagsgivende hvordan denne 

organisasjonen selv definerer en pandemi. Den nye definisjonen som ble publisert våren 2009, 

utelater kravet om at en influensapandemi affiserer og tar livet av et enormt antall mennesker, 

noe som gir rom for en mindre objektiv tolkning av begrepet. Det må likevel tas med i 

vurderingen at WHO benekter at en slik definisjonsendring skal ha skjedd, og jeg har ikke 

funnet objektive kilder som kan bekrefte hendelsen.  

 

Til tross for å anerkjenne det å være ”føre-var” som en generell retningslinje, stilte professor i 

medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk, seg likevel kritisk til motivet bak denne 

beredskapsoperasjonen. I kjølvannet av pandemien i 2009, stilte han til intervju med 

Forskning.no (89), hvor han påpekte at det er viktig å undersøke hvilke private interesser som 

kan ha påvirket avgjørelsene bak beredskapen. Selv om utbruddene av SARS og H1N5 i 

starten av 2000-tallet kan ha ledet til en økt årvåkenhet blant helsemyndigheter og –

organisasjoner, resulterte erklæringen av pandemi til store profitter til vaksineprodusentene. 

Da WHO holdt informasjonen om medlemmene av deres ekspertkomité hemmelig, og det 

senere viste seg at flere av disse hadde hatt profesjonelle bånd til vaksineprodusentene som 

hadde oppnådd en kraftig profittøkning i etterkant av pandemien, er det ikke uforståelig at 

dette har gitt grobunn for mistanker om uegnet privat innflytelse.  

 

Selv om WHOs ekspertkomité ikke hadde noen utøvende makt, baserte organisasjonen seg 

som nevnt på komitéens anbefalinger vedrørende blant annet justeringen av trusselbildet. 

Rapportørene som kritiserer WHO for å ha latt seg influere av vaksineprodusentene i for stor 

grad, peker på habilitetserklæringene som viste at flere av medlemmene hadde hatt kontrakter 

som aktører i farmasøytindustrien. WHO har svart at de likevel sikret seg en forsvarlig 

prosess gjennom nettopp disse erklæringene, og at globale operasjoner som denne er avhengig 

av samarbeid også med aktører utenfor det offentlige. Det kan også hende at det vanskelig lar 

seg gjøre å finne eksperter innen felt som vaksineutvikling uten slike profesjonelle bånd. 

Likevel ville ikke WHO offentliggjøre habilitetserklæringene før etter press fra PACE. 

Begrunnelsen om at medlemmene skulle slippe det massive eksterne presset ved ikke å 

offentligjøre listen, er heller ikke uten svakheter, da det samme tiltaket ikke ble igangsatt for 

medlemmene av SAGE. 
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Argumentet om at WHO erklærte pandemien først flere uker etter mange av de største 

vaksinebestillingene allerede var initiert, og at vaksineprodusenter ikke hadde et insentiv om å 

presse frem pandemierklæringen, er heller ikke uten svakheter. Da ekspertkomitéen hadde 

møttes før handelsavtalene var etablert, var det i hvert fall rom for at private interesser kan ha 

influert vurderingen av trusselbildet. En svakhet i det sistnevnte argumentet, er at det stammer 

fra Deborah Cohen, som kan ha hatt en egeninteresse av å forsvare sine påstander i artikkelen 

WHO and the pandemic flu ”conspiracies” (60). Om disse profesjonelle båndene faktisk har 

påvirket WHO sine retningslinjer er ikke lett å si, men mangelen på åpenhet rundt 

komitémedlemmene kan uansett ha svekket tilliten til organisasjonen.  

 

Den 2. januar 2020 utga nettavisen for Universitetet i Oslo, UNIFORUM, en artikkel (90) 

hvor forfatter Ingrid Spjelde belyser hvordan industrien påvirker både bruken og utviklingen 

av legemidler, og resultatet av dette. Ifølge Spjelde, fører firmaenes kommersielle interesser 

til at de ikke gjør studier som viser at bruken av deres medisiner er overflødig eller er 

erstattelig. Hun peker også på at det fra et økonomisk perspektiv er mer lønnsomt å utvikle 

medisiner mot kroniske sykdommer som rammer folk i vesten, enn legemidler som potensielt 

kan kurere sykdommer som i hovedsak preger lav-inntektsland. I tillegg legger Spjelde frem i 

artikkelen at industrien også former bruken av legemidlene, da institusjonene som regulerer 

dette sponses av legemiddelindustrien. Det kan godt hende at man til en viss grad er avhengig 

av ekspertise og samarbeid med den private sektoren for å håndtere store helseutfordringer, 

men det betyr ikke at slike samarbeid er uproblematiske når økonomisk gevinst er en del av 

motivet til en av partene.  

 

Hvis man ser bort fra diskusjonen om vurderingen av A(H1N1)-trusselen i 2009 var 

overdreven, er den globale responsen fortsatt etisk kritikkverdig. Når pandemier per 

definisjon affiserer store deler av verden, er det problematisk at enkelte økonomiske 

stormakter har muligheten til å tilegne seg majoriteten av vaksinene. Selv om man ignorerer 

det etiske aspektet i diskusjonen om økonomi alene skal avgjøre hvem som tilegner seg 

vaksiner, kan det også affisere utbredelsen av viruset. Den epidemiologiske studien fra 

Washington D.C som undersøkte effekten av vaksinefordeling basert på sosioøkonomisk 

status alene, foreslår at det lønner seg å prioritere den fattigste delen av befolkningen for å 

minke smitteantallet. Det er likevel verdt å nevne at denne studien baserer seg på en 

matematisk modell i et begrenset geografisk område, og det er derfor ikke gitt at resultatet 

ville latt seg overføre til en global setting.  
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Også innad i Norge har det blitt diskutert om våre helsemyndigheter responderte riktig, også 

under pandemiforløpet. Jan Helge Solbakk gikk hardt ut mot den norske vaksinepolitikken 

allerede i oktober 2009. I et intervju med Forskning.no, kritiserte han hvordan Norge nøyde 

seg med å kun donere 10% av vaksinelageret, og stemplet dette som en ren symbolsk 

handling (91). Selv om Norge var en av nasjonene med størst vaksinasjonsoppslutning, var 

det ikke flere enn rundt 45% som ble vaksinert. På den andre siden ga professor ved 

Universitetet i Tromsø, Stig A. Slørdahl, norske helsemyndigheter honnør for deres initiale 

anbefalinger og vaksineoppkjøp gjennom bloggen sin i 2009 (92). Slørdahl etterspurte likevel 

en mer oppdatert og nyansert dekning av pandemiens trusselbilde fra helsemyndighetene, og 

poengterte at dette ikke nødvendigvis ville svekke mobiliseringen mot pandemien. I en 

pandemirapport fra Folkehelseinstituttet konkluderes det blant annet med at det er ønskelig 

med mer fleksible handelsavtaler, da GSK kun tillot Norge å avbestille 30% av vaksinene 

(93). Dette hindret likevel ikke myndighetene fra å donere flere av vaksinene.  

 

5.0 Konklusjon 

Diskusjonen etter svineinfluensapandemien har vært kritisk til hvordan WHO og myndigheter 

håndterte pandemien. Man har ment at tiltak var overdrevne, og pekt på at 

legemiddelindustrien har hatt for stor påvirkning. Det er blitt poengtert at en 

pandemierklæring gagnet enkelte legemiddelprodusenter, da dette aktiverte allerede etablerte 

oppkjøpsavtaler mellom enkeltnasjoner og vaksineprodusenter. Flere rapportører har pekt på 

at systemet for forhåndsbestilling favoriserer rike land framfor lav-inntektsland, uavhengig av 

hvor vaksinene vil ha størst effekt.  

 

Historien har imidlertid også vist vanskelighetene ved vurderingene som WHO skal gjøre 

med tanke på erklæring av pandemi; når dette skal gjøres og hvilke tiltak som skal iverksettes. 

Diskusjonen har ikke resultert i et klart svar på dette, men kritikere har etterspurt en mer åpen 

kommunikasjon fra WHO. Selv om epidemier og pandemier krever at WHO må ta avgjørelser 

på tidspunkt med mye usikkerhet, kan en formidling av denne usikkerheten styrke 

tillitsforholdet til organisasjonen.   
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