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1. Staðan í dag
Sóttvarnalæknir gerði grein fyrir þeim aðgerðum sem nú eru í gangi gegn COVID-19 faraldrinum í stórum 
dráttum. Þróun faraldursins rædd, viðbrögð og helstu niðurstöður úr rannsóknum sýkla- og veirufræði- 
deildar LSH og Íslenskrar erfðagreiningar (ÍE).
Eftir að fyrsta tilfellið greindist 28. feb. reis faraldurskúrfan hratt, hraðar en búist var við. Engu að síður 
náði hún toppi í lok mars en þá voru að greinast um 100 tilfelli á sólarhring. Ekkert tilfelli hefur nú greinst 
síðustu 3 sólarhringa. Mikið er tekið af sýnum.
Margir hafa verið með lítil einkenni. Um 105 þurft innlögn á spítala. Um 27 þurftu gjörgæslumeðferð og 
af þeim hafa 15 farið á öndunarvél.
Staðan á sjúkdómnum 6. maí 2020:

• 1.799 greindir
• 3 inniliggjandi á LSH, enginn á SAk og enginn er á gjörgæslu.
• 10 dauðsföll
• 39 í einangrun
• 743 í sóttkví
• 19.380 lokið sóttkví
• 1.750 batnað
• Faraldurskúrfan hefur farið hraðar niður en búist var við.
• Aldursdreifingin eins hjá konum og körlum.

Nú er unnið hörðum höndum við að koma samfélaginu í gang aftur.
Blóðsöfnun að fara af stað fyrir mótefnamælingu, til að meta dreifingu smits í samfélaginu.

2. Mótefnamælingar
• Sero-prevalence rannsókn fyrirhuguð til að meta dreifingu smits í samfélaginu almennt.
• Samstarf ÍE og sóttvarnalæknis um þetta verkefni.
• Óljóst hvenær mælingar byrja en þegar er byrjað að safna blóði. Enn verið að skoða hvaða próf 

er best er að nota.
• Tekin auka blóðprufa frá öllum einstaklingum sem mæta í blóðprufur af öðrum orsökum. Blóð 

sent til ÍE.
• ÍE er með vinnslusamning við sýkla- og veirufræðideild LSH vegna vinnslu tilkynningarskyldra 

sjúkdóma eins og COVID-19.
• Þar sem þetta er ekki vísindarannsókn þá þarf ekki upplýst samþykki heldur er nóg að fá 

munnlegt samþykki frá einstaklingum. Upplýsa þarf einstaklinga um mælinguna.
• Stefnt að því að fara af stað seinna með að bjóða uppá blóðprufur frá öllum sem vilja.
• Svar verður sent einstaklingum í Heilsuveru og birt í Sögu sjúkraskrá, ekki ljóst hvenær hægt 

verður að gera það.



• Mismunandi rannsóknir á mótefnasvari.
• Tekur lágmark 2-3 vikur fyrir mótefni að myndast.
• Blóðbankinn tekur einnig þátt í þessu eftir því sem best er vitað.
• Einstaklingsbundnar mótefnamælingar einnig hafnar á sýkla- og veirufræðideild LSH.
• Mikið framboð á hraðgreiningaprófum sem erfitt er að sannreyna hversu áræðanleg þau eru.
• KGK lýsti yfir óánægju með að sýkla- og veirufræðideild LSH hefði ekki verið með í ráðum vegna 

þessara mælinga og athugasemdir komu fram hjá honum og fleirum varðandi þá aðferðafræði 
sem notuð væri við mótefnaskimunina.

• ÞG upplýsti að Karl hefði verið á fundi með ÍE þar sem rætt hefði verið að veirufræðin gæti ekki 
annað þeim fjölda sýna sem ætlað er að mæla og því hefði ÍE verið falið að gera rannsóknina. 
Hvað aðferðafræðina áhrærir þá taldi ÞG þetta fljótvirkustu aðferðina til að fá mikinn fjölda sýna 
á stuttum tíma. Það myndi koma síðar í ljós hvort kalla yrði aðra einstaklinga inn í blóðprufu t.d. 
varðandi aldurssamsetningu, og væri þá auðvelt að gera það.

3. Framundan
ÞG taldi líklegt að minna en 5% landsmanna hafi sýkst. Mikið næmi er því fyrir sýkingunni í þjóðfélaginu 
og hætta á nýjum faröldrum.
Útlendingar sem koma hingað eru aðallega að koma í vinnu, oft sérfræðingar í sérverkefni. Útbúum 
sóttkvíB  fyrir þá. Nauðsynlegt er að opna fyrir atvinnustarfsemi á Íslandi til að auka gjaldeyristekjur á 
Íslandi. Mikill þrýstingur varðandi ferðamannaiðnaðinn. Mikið rætt um það hvernig á að opna fyrir 
ferðamenn. Mun mildari samkomu- og samgöngutakmarkanir á Íslandi en í flestum öðrum löndum. 
Skimunin og rakning hefur skipt miklu máli.
Rætt var hvernig hægt væri að takmarka innflutning á veirunni til landsins. Sýnatökur frá 
ferðamönnum? Nú er staðan gagnvart ferðamönnum allt önnur en hún var í byrjun faraldurs. Erum með 
mikið af smiti í nálægðum löndum en ekki innanlands.
Í dag þurfa allir ferðamenn til Íslands að fara í sóttkví í 14 daga við komu. Þetta gildir til 15. maí nk. og 
spurning hvað tekur við eftir það.

• Á að slaka á sóttkví ferðamanna eftir 15. maí?
o Einstaklingar sem hafa verið með staðfesta sýkingu -  vottorð (WHO mælir ekki með því) 
o Staðfesting á PCR mælingu <4 daga frá brottför?
o Mæla PCR hér á landi við komu? Falskt neikvætt. Hverjar eru líkur á því að einstaklingur 

sé akkúrat í smitglugga en neg. PCR við komuna til landsins? Tölfræðingar við HÍ hafa 
verið beðnir um að reikna þetta út. 

o Á að beita áfram sóttkví/sóttkví B? 
o Á að skylda alla að setja rakningarapp í símann sinn?
o Ljóst að ef á að PCR prófa á alla ferðamenn við komuna til landsins þá þarf mikið af 

starfsfólki í þessa vinnu. 
o COVID-19 staðan á Íslandi söluvara?

Rædd var hugsanleg PCR skimun allra ferðamanna við komuna til landsins. Það væri hins vegar alls ekki 
einfalt og umfang og kostnaður gæti orðið mikill. Því gæti verið kostur að hefja þá vinnu á meðan lítill 
ferðamannastraumur er og fá þannig reynslu af þeirri nálgun.

Samkvæmt sóttvarnalögum þá þarf sóttvarnalæknir að koma með tillögur til ráðherra sem tekur 
endanlega ákvörðun. Ákall er frá stjórnmálamönnum um að koma efnahag í lag.

Næsti fundur verður auglýstur síðar.


