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Efni: Beiðni heilbrigðisráðuneytis til sóttvarnalæknis um gögn um farsóttir almennt og 
COVID-19 sérstaklega vegna álitsgerðar Páls Hreinssonar, forseta EFTA dóms- 
stólsins, um valdheimildir sóttvarnalæknis og heilbrigðisráðherra til opinberra 
sóttvarnaráðstafana samkvæmt sóttvarnalögum með hliðsjón af skráðum og óskráð- 
um meginreglum stjórnsýsluréttar og mannréttindaákvæðum í stjórnarskrá og 
alþjóðasamningum.

Beðið var um:
1. Samantekt um stöðuna á landamærum.
2. Niðurstöður og ályktanir af skimun á landamærum frá 15. júní sem voru grundvöllur 

þess að aðgerðir þar voru hertar frá og með 19. ágúst sl.

Sjá skjalið Samantekt sóttvarnalæknis um aðgerðir á landamærum í fylgiskjölum.
3. Ritrýndar fræðigreinar á sviði læknisfræði eða faraldsfræði eða aðrar upplýsingar, s.s. frá 

WHO, um
a. veldisvöxt faraldra,
b. hvað gerist ef ekki er gripið til aðgerða til að hefta útbreiðslu bæði

i. almennt séð
ii. vegna COVID-19

4. frekari upplýsingar, gögn og rannsóknir sem sýna fram á
a. mikilvægi þess að geta gripið mjög hratt til sóttvarnaaðgerða,
b. hversu mikið inngrip þarf til að hefta útbreiðslu og
c. hvað er talið virka best í þessum efnum.

Í fylgiskjölum eru ritrýndar fræðigreinar, samantektir og leiðbeiningar frá Alþjóðaheilbrigðis- 
málastofnuninni (WHO) og Evrópsku sóttvarnastofnuninni (ECDC) um þessi atriði. Í heimilda- 
listum þessara greina má finna ítarlegri greinar um ákveðna þætti ef þörf er á. Sérstaklega er vert 
að benda á:
a. Um veldisvöxt faraldra:

• Yfirlit um hegðun faraldra almennt: Reconstruction and prediction of viral disease 
epidemics

b. Hvað gerist ef ekki er gripið til aðgerða til að hefta útbreiðslu?
i. almennt séð. Þar sem sóttkví, einangrun og ýmis önnur úrræði s.s. grímur, rottudráp 

o.fl. hafa verið notuð um aldir til að hefta útbreiðslu faraldra er mjög erfitt að finna 
dæmi eða greinar um áhrif þess að gera alls ekki neitt til að bregðast við faraldri í 
sögulegu samhengi. Eitthvað er til af gögnum varðandi misvíðtæk viðbrögð eða 
breytilega tímasetningu sambærilegra viðbragða:
• 2 greinar um samanburð/uppgjör viðbragða við heimsfaraldri 2018 úr PNAS 2007 

ásamt umfjöllun (commentary) í fylgiskjölum
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• 17. kafli úr bókinni Disease Control Priorities: Improving Health and Reducing 
Poverty. 3. útg. 2017.

ii. vegna COVID-19. Endanlegt uppgjör um hvernig mismunandi nálgun í aðgerðum mun 
skila sér liggur eðlilega ekki fyrir ennþá. Viðbrögð Bandaríkjanna og Svíþjóðar hafa 
um margt verið frábrugðin viðbrögðum annarra sambærilegra ríkja og er því mögulega 
grundvöllur fyrir samanburði mismunandi aðgerða ef skoðaður er heildarfjöldi tilfella 
og dauðsfalla (og hlutfall jákvæðra prófa af heildarfjölda sýna til greiningar COVID- 
19) í Bandaríkjunum borið saman við Evrópu og innan Evrópu er lærdómsríkt að bera 
saman sömu þætti í Svíþjóð og hinum Norðurlöndunum (tafla 1 bls. 5). Ekki hefur 
komið fram uppgjör sem leyfir samanburð á auðveldan hátt yfir allt tímabilið sem 
heimsfaraldur hefur staðið en innsýn í hvernig hægt sé að bera saman má fá með því að 
skoða Our World in Data.

Um mikilvægi þess að geta gripið mjög hratt til sóttvarnaaðgerða er fjallað m.a. í ýmsu efni um 
heimsfaraldur inflúensu 2018. Landlæknir Íslands fékk mikla gagnrýni árið 1918 fyrir að hafa 
brugðist seint við upplýsingum um slæma inflúensu í Danmörku sem nú er einn best þekkti 
heimsfaraldur sögunnar. Sviðsmyndin frá 1918 var höfð til hliðsjónar við gerð viðbragðsáætlunar 
vegna heimsfaraldurs inflúensu sem uppfærð var 2016 og nú aftur 2020 og þá sem almenn áætlun 
vegna (heims)faraldra þar sem meðgöngutími inflúensu og COVID-19 eru ólíkir og ýmis 
meðferðarúrræði til að hindra útbreiðslu eru í boði í heimsfaraldri inflúensu sem ekki hafa enn 
fundist sambærileg gegn COVID-19. Varðandi COVID-19 faraldurinn og mikilvægi þess að grípa 
hratt til aðgerða þá er e.t.v. lærdómsríkast að skoða Ítalíu. Þegar fyrstu einstaklingarnir greindust 
á Ítalíu án ferðasögu frá Kína var smit þegar orðið útbreitt og var gripið til mjög harkalegra 
aðgerða til að reyna að takmarka útbreiðslu þar en dugði ekki til, sóttin var alls staðar og afneitun 
yfirvalda á ástandinu í ákveðnum héruðum hefur e.t.v. stuðlað að dreifingu til annarra landa 
Evrópu.
Hversu mikið inngrip þarf til að hefta útbreiðslu er ekki alltaf hægt að sjá glöggt fyrr en eftirá, en 
umfjöllun um það má m.a. finna í áðurnefndum greinum í PNAS 2007 sem fylgja þessu skjali. 
Þar kemur m.a. fram að ef harkalegum aðgerðum er beitt og þeim síðan aflétt í skyndi er hætt við 
að faraldur nái sér aftur á strik. Æskilegra er að hafa ákveðin grundvallaratriði við lýði meðan 
faraldri er ekki lokið á heimsvísu („new normal“; sjá langtímaáætlunarleiðbeiningar WHO vegna 
COVID-19; annex 2) og beita heftandi aðgerðum eða slaka á þeim í takt við ástandið. Langur (en 
breytilegur) meðgöngutími, breytilegur og oft langvinnur sjúkdómsgangur og fjöldi einkenna- 
lítilla eða -lausra smita gera það að verkum að tilslakanir þurfa að gerast hægt en þegar tilefni er 
til að herða aðgerðir er mikilvægt að það gerist hratt því líkur eru á að ástandið versni áður en það 
lagast aftur.
Varðandi það hvað er talið virka best í þessum efnum er mikið efni til bæði hjá ECDC og WHO 
og eru bæði skjöl sem fylgja og tenglar á umfjöllun um ákveðin atriði í skjalinu sem nefnt er Ýmis 
gögn um farsóttir og takmörkun útbreiðslu.

f.h. sóttvarnalæknis
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