
etterspørsel:

Det skal mye til for å treffe blink
med anslag om hvor dyr strømmen
kommer til å bli. Forbruk og
produksjon påvirkes av en rekke
faktorer helt utenfor menneskelig
kontroll - som nedbør og tempe
ratur. Mye nedbør i høst, for
eksempel, kan raskt endre situa
sjonen fra nedslående til oppmun
trende sett med en forbrukers øyne.
Strømprisen bestemmes av enkel
markedstenkning om tilbud og

- Lavere fyllingsgrad betyr at
verdien på vannet i magasinene blir
høyere, sier Løfsnes.

Også endringer i kullprisene på
kontinentet, samt C02-avgift på
europeisk kraft, påvirker strøm
prisen her hjemme.

MATS RØNNING

mener

vaksine, men å

unnlate å gi dem
råd om å ta den.»

«Alternativet ville
ikke ha vært å
nekte folk

Fra DSBs rapport

- Meldinger om smaksforstyrrelser var
uventet og ikke tidligere kjent. Tilfeller av
alvorlig allergisk sjokk være noe hyppigere
med Pandemrix enn andre vaksiner. Om det

er noen sammenheng mellom de åtte
rapporterte tilfellene av narkolepsi og vaksi
nering er usikkert. Tilsvarende har aldri blitt
rapportert tidligere. Antallet meldte døds
fall, aborter og-dødfødsler var ikke høyere
enn forventet statistisk sett, og det er ikke
holdepunkter for at vaksinering med
Pandemrix har vært årsak til slike hendelser,
heter det i rapporten.

DSB viser til at rapporterte bivirkninger
ikke skiller seg vesentlig fra det som var
ventet.

Når det gjelder valget av Pandemrix som
vaksine anfører DSB at det allerede

sommeren 2008 var inngått avtale med
produsenten GlaxoSmithKline, og at det
derfor ikke var grunn til å forsøke å få tak i
en annen vaksine sommeren 2009.

AVTALE I 2008

Blant andre anbefalinger er å tydelig
gjøre fastlegenes rolle bedre og innføre en
fast og felles pris for vaksinering, uavhengig
av hvordan den organiseres i den enkelte
kommune. (NTB)

Evalueringen avsluttes med 25 ulike forslag
til forbedringer av den nasjonale pandemi
beredskapen. Et hovedpunkt er at rolle- og
ansvarsfordelingen mellom Helsedirekto
ratet, Folkehelseinstituttet og Helsedeparte
mentet ikke var god nok.

25 PUNKTER

13.000 DØDE

- Etter DSBs oppfatning er det ingen tvil om
at pressekonferansen etterlot et inntrykk av

VERST I MIDT-NORGE

De siste målingene viser at fyllings
graden steg med 3,5 prosentpoeng
den siste uka, etter at den uka før
hadde gått ned med 0,8 prosent
poeng. Best står det til i Sørøst-
Norge, hvor magasinene hadde en
fyllingsgrad på 74,2 prosent, mens
Midt-Norge og Nord-Norge lå på
bunnen av statistikken med 68,7
prosent etter en nedgang på 0,3
prosentpoeng. (NTB)

serer ikke evalueringsrapporten kommuni
kasjonsarbeidet under pandemien. Tvert
imot slås det fast at Helsedirektoratet og
Folkehelseinstituttet gjorde en «svært god
kommunikasjonsinnsats».

forsterket. Likevel kriti-
av en alvorlig situasjon ble

pandemiplanen som
forelå ikke tok høyde for
at pandemien kunne bli så
mild som den ble, og som
Folkehelseinstituttet
faktisk forutså.

Ifølge DSB sørget
myndighetenes høye akti
vitetsnivå og planleg
gingen for en eventuell
forverring at inntrykket

Det er særlig bruken av et verstefalls
scenario som antydet 13.000 dødsfall, som
DSB finner grunn til å problematisere

Direktoratet

dramatikk. Statsrådens understreking av det
alvorlige i situasjonen underbygger dette
inntrykket, heter det i rapporten.

Det var lenge uklart om DSB-rapporten
ville inneholde en vurdering av massevaksi
nasjon som strategi, men i rapporten heter
det at DSB ikke finner grunn til å sette
spørsmålstegn ved dette.

- Alternativet ville ikke ha vært å nekte

folk vaksine, men å unnlate å gi dem råd om
å ta den. En slik utydelighet ville ikke ha

Det er blant konklusjonene i en ny evalue
ringsrapport etter pandemien. Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
står bak rapporten, som slår fast at svinein
fluensaen i hovedsak ble

handtert på en god måte.
- De sentrale helse

myndighetene ledet
arbeidet med stort engasje
ment og faglig dyktighet.
Til tross for dette synlig
gjorde pandemihåndte
ringen mange lærings- og
forbedringspunkter, sier
direktør Jon A. Lea i DSB.

DSB finner verken

grunn til å kritisere valget
av massevaksinasjon som
metode eller bruken av vaksinen Pandemrix,
men slår fast at «farene ved pandemien
innledningsvis ble noe overdimensjonert».

Ifølge direktoratet gjelder dette spesielt
den innledende pressekonferansen 29. april
i fjor, med daværende helseminister Bjarne
Håkon Hanssen (Ap), helsedirektør Bjørn
Inge Larsen og overlege Bjørn Iversen ved
Folkehelseinstituttet.
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VINTERSMELL: Også i år er det
mangel på vann i magasinene, og
det gir høyere strømpris.

også i vinter
- Høye strømpriser

DYR STRØM: Lite vann i
kraftmagasinene innebærer
at strømprisene også i vinter
trolig kommer til å stige
markant. - Men neppe så
mye som i fjor, sier kraft
analytiker Ole Løfsnes.

« STEINAR SCHJETNE

vært i samsvar med måten myndighetene
ellers hadde kommunisert på, heter det.

HAUSSET OPP: Helsemyndighetene bidro til å overdrive
farene ved svineinfluensaen da sykdommen rammet
Norge i fjor vår.

SKAPTE DRAMA: Overlege Bjørn Iversen ved Folkehelseinstituttet, helsedirektør Bjørn Inge Larsen og daværende helseminister Bjarne
Håkon Hanssen får kritikk for sin opptreden under svineinfluensaen. De tok høyde for 13.000 døde. FOTO: BERIT ROALD/SCANPIX

Overdrev faren ved
svineinfI uensaen- Likevel tror jeg ikke at vi

kommer til å få de ekstreme prisni
våene som sist vinter. Mye tyder på
at mesteparten av kapasiteten til
svenske kjernekraftverk vil bli
startet opp igjen etter å ha vært
nede siden i fjor. Det vil øke strøm
forsyningen en god del, sier han.

- Når fyllingsgraden ligger
under medianen, innebærer det at
strømprisene kommer til å stige,
sier kraftanalytiker Ole Løfsnes i
Econ Poryry

De siste tallene viser at det er mye
mindre vann i kraftmagasinene enn
det som er vanlig på denne tiden av
året. For hele landet var fyllings
graden på 71,3 prosent i forrige uke.
Det er over 16 prosentpoeng mindre
enn medianen. Medianverdien er

tallet du står igjen med når du på en
tallskala fjerner de høyeste og
laveste verdiene.

LITT FULLERE
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