
Direkte: Vi følger utviklingen av 

Wuhan-viruset (coronaviruset) 

DIREKTEBLOGG: Så langt er 362 personer bekreftet døde, og over 17.000 

smittet av Wuhan-viruset (coronaviruset), som har fått navnet 2019-nCoV. Følg 

utviklingen her. 

  

FOTO: Xiong Qi / XinhuaKinesiske myndigheter har satt inn omfattende tiltak for å begrense utbruddet av coronaviruset. 

 

Aftenposten 

 
6 timer siden 3 minutter siden 

   

 Det er rapportert om smittetilfeller i over 20 land, de fleste i 
Asia. 

 Viruset har også dukket opp i Sverige, Finland, Filippinene, 
Tyskland, Frankrike, Spania og Storbritannia. 

 Forrige uke erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) en 
internasjonal folkehelsekrise. 
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 En rekke flyselskaper har kansellert flyvninger til Kina, og 
Russland stenger den 4200 kilometer lange grensen mot 
landet. 

Siste innlegg 
Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg!  

Send inn 

 av NTB 

16:31 
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Kina innrømmer at håndteringen ikke har vært god nok 

Lederskapet i Kinas kommunistparti vedgår at håndteringen av 

spredningen av Wuhan-viruset ikke har vært god nok. 

Politbyrået til Kinas kommunistparti tar til orde for forbedringer i 

krisehåndteringssystemet i landet etter at de har avdekket 

«tilkortkommenhet og vanskeligheter i responsen til epidemien», 

ifølge det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua. 

Blant annet pekes det at må slås ned på det ulovlige markedet 

for salg av villdyr, som viruset trolig stammer fra. 

Myndighetene i Wuhan er blitt kritisert for å ha holdt tilbake 

informasjon om viruset for lenge. Så langt er flere enn 360 

personer døde som følge av viruset. 
 av Frøydis Braathen 
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https://w  

DEL 

Kina bygger sykehus på ti dager og setter inn hæren mot 
viruset 

Nye feltsykehus bygges på rekordtid, store pengesummer 

sprøytes inn i finanssystemet, og militær sanitet settes inn i 

kampen mot Wuhan-viruset i Kina. 



I tillegg er et stigende antall byer blitt omfattet av strenge 

restriksjoner som betyr at mange millioner mennesker nærmest 

er isolert. 

Viruset som nå sprer seg raskt i Kina og er påvist også i en 

rekke andre land, oppsto i millionbyen Wuhan. Her er et nytt 

feltsykehus med tusen sengeplasser bygget i løpet av ti dager. 

– Mangelen på sykehusplasser tvang syke mennesker til å dra 

hjem igjen, noe som er ekstremt farlig. Så flere sengeplasser er 

en stor forbedring, sier legen og epidemi-eksperten Zhong 

Nanshan til kringkasteren CCTV. 
 av Frøydis Braathen 
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Wuhan-viruset fører til stopp for kongekrabbeeksport 

Wuhan-viruset skaper usikkerhet blant norske 

kongekrabbeeksportører fordi stormarkedet Kina ikke kjøper 

kongekrabbe. Flere eksportører opplever nedgang. 

– Eksportørene av kongekrabbe melder om logistikkutfordringer 

knyttet til redusert flytrafikk til viktige markeder i Asia, 

skriver Råfisklaget i en melding mandag. 

Både eksporten av kongekrabbe og laks er rammet, sier Svein 

Ruud Norway King Crab i Bugøynes i Sør-Varanger 

til Fiskeribladet. 

Selskapet har hatt en nedgang på 10–12 tonn i salget av 

levende kongekrabbe den siste uken. 

(©NTB) 
 av Frøydis Braathen 
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Flere flyselskaper har stoppet flyvninger til Kina 

China Eastern er det første store, kinesiske transportselskapet 

som stopper flyvninger til og fra USA på grunn av det 

eskalerende utbruddet av Wuhan coronavirus, skriver CNN.  

Mange internasjonale flyselskaper gjort endringer i sine 

flyvninger til Kina, eller stoppet alle flyvninger dit. Store 

internasjonale flyselskaper, som Air Canada, American Airlines, 

British Airlines, Delta, Lufthansa og Quatar Airways har allerede 

stoppet alle flyvninger til og fra Kinas fastland til slutten av 

februar eller lenger.  
 av Tine Dommerud 
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Vietnam bekrefter sitt åttende tilfelle av Wuhanviruset 

Vietnam bekrefter at antall smittede nå er åtte. Den siste 

pasienten er en vietnamesisk statsborger som kom hjem fra 

Wuhan 17. januar. 

Pasienten ble testet 31.januar, og i dag fikk helsemyndighetene 

beskjed om at hun er smittet med viruset, melder CNN. 
 av Nina Selbo Torset 
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CNN: Storbritannia setter av 20 millioner pund til utvikling 
av nye vaksiner 

 
 

CNN International 

✔@cnni 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-03-20-intl-hnk/index.html
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The UK has pledged £20 million to develop new vaccines for coronavirus and 
other infectious diseases https://cnn.it/393V8BT  
 

 
UK gives $26 million to fund vaccines for coronavirus and other diseases 

The UK Government has pledged £20 million ($26 million) to develop new vaccines for 

coronavirus and other infectious diseases, the UK Department of Health and Social 

Care announced Monday. 

edition.cnn.com 
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Legemiddelverket: - Ingen fare for legemiddelmangel per nå 
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Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket har 

tidligere vært bekymret for en omfattende legemiddelmangel 

som følge av Wuhan-viruset. Madsen har sett for seg at 

utenlandske fabrikker kunne bli stengt, og at arbeidere måtte 

holde seg hjemme samtidig som behovet for legemidler i Kina 

økte dramatisk. 

- Men per i dag er det ingen tegn som tyder på at dette vil skje i 

nærmeste fremtid, sier Madsen. 
 av Nina Selbo Torset 
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Russland kan komme til å deportere smittede utlendinger 



 

Russland vurderer å deportere utledninger som er smittet med 

Wuhan-viruset, skriver CNN, som viser til det russiske 

nyhetsbyrået TASS. Ifølge nyhetsbyrået har Russland nasjonal 

lovgivning som tilsier at utledninger kan deporteres hvis de utgjør 

en trussel for folkehelsen. 

Statsminister Mikhail Mishustin sier myndighetene er blitt enige 

om en plan for å forhindre ytterligere spredning av viruset, som 

er blitt oppført på listen over svært farlige sykdommer i landet. 
 av NTB 
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Eksperter fra norske myndigheter samles for å vurdere 
virustrusselen 

Eksperter fra Folkehelseinstituttet, Legemiddelverket, 

Helsedirektoratet, Forsvaret og politiet møtes mandag for å gjøre 

en felles gjennomgang av trusselen viruset utgjør, skriver TV 2. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-03-20-intl-hnk/index.html
https://www.tv2.no/nyheter/11185694/


Hovedformålet med møtet er å koordinere beredskapen for å 

begrense smitten i Norge. 

Så langt er ingen bekreftet smittet av Wuhan-viruset i Norge, 

men helsemyndighetene har sagt at de venter at det vil 

forekomme smittetilfeller også her til lands. 

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket sier at 

smittefrykten kan være overdrevet. 

– Det ser jo nå ut som at det er en mindre alvorlig sykdom enn 

det vi trodde i utgangspunktet. Det ser ut som at rundt to prosent 

som smittes dør, og det bør vi kunne takle, sier Madsen. 
 av Nina Selbo Torset 
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G7-landene diskuterer Wuhan-viruset 

Klokken 15 mandag vil G7-landene ha en telefonkonferanse for 

å diskutere hvordan industrilandene skal håndtere spredningen 

av Wuhan-viruset. G7 består av Canada, Frankrike, Tyskland, 

Italia, Japan, Storbritannia og USA. 
 av Nina Selbo Torset 
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Hongkong stenger flere grenser 



 

Hongkongs leder Carrie Lam annonserte mandag ytterligere 

tiltak for å forhindre spredning av Wuhan-viruset. Flere 

grenseoverganger er allerede stengt, men fra midnatt vil det bli 

enda vanskeligere å komme seg fra Kina til Hongkong. 

Ifølge Lam vil fastlandsgrensene ved byene Lo Wu og Lok Ma 

Chau bli stengt natt til tirsdag. Da stenges også fergeterminalen 

HongKong-Macau. 

Etter dette vil bare tre grenseoverganger være åpne: Hongkong 

internasjonale lufthavn, Shenzen Bay og broen Hongkong-

Zhuhai-Macau. 
 av NTB 
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Kina anklager USA for å spre viruspanikk 

Regjeringen i Kina mener USAs tiltak mot Wuhan-viruset kan 

bidra til ubegrunnet frykt og panikk. 



– Så vidt jeg vet, har ikke USAs regjering bidratt med noen 

konkret hjelp til Kina så langt, sier Hua Chunying, talskvinne i det 

kinesiske utenriksdepartementet. 

Hun legger til at USA var det første landet som innførte 

innreiseforbud for kinesiske borgere – i strid med anbefalinger 

fra Verdens helseorganisasjon (WHO). USA skal også ha vært 

det første landet som hentet ut sine ansatte ved konsulatet i 

Wuhan og varslet delvis tilbaketrekking av staben ved 

ambassaden i Beijing. 

Hua mener disse strenge tiltakene kan forårsake og spre panikk. 
 av NTB 

10:41 
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Kina trenger flere masker og beskyttelsesdrakter 

 

Myndighetene i Kina sier landet trenger flere beskyttelsesdrakter, 

medisinske masker og briller for å håndtere virusepidemien. En 

talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet, Hua 

Chunying, sa på en pressekonferanse mandag at det hastet med 

å skaffe det medisinske utstyret. 



 av NTB 
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Virusfrykt gir små utslag på Oslo Børs 

Selv om kinesiske aksjeindekser falt bratt da markedene åpnet 

mandag, gir det ikke store utslag på Oslo Børs. Der falt 

hovedindeksen 0,3 prosent etter åpning. 

Ti minutter etter børsåpning mandag var hovedindeksen ned 

0,43 prosent til 909,84 poeng. 

Børsene i Shanghai og Shenzhen stupte rundt 8 prosent den 

første dagen etter nyttårsferien i virusrammede Kina. 
 av Nina Selbo Torset 
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Ny pasient behandles med hiv- og influensamedisiner 
i Thailand 

Thailandske leger mener de har funnet en mulig kur mot Wuhan-

viruset. Søndag ble en 71 år gammel kvinne erklært frisk etter å 

ha fått en blanding av legemidler som ellers brukes til å behandle 

influensa og hiv. 

Etter 48 timer testet kvinnen negativt på det nye coronaviruset, 

og hun gikk fra å være helt utslitt til å kunne sitte oppreist i 

sykesenga, ifølge myndighetene. 

Nå har en ny pasient i Thailand fått samme behandling, 

skriver CNN. Legene avventer prøvesvar for å kunne si om 

behandlingen har hatt effekt, ifølge dr. Kriangsak Atipornwanich.  

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-03-20-intl-hnk/index.html


Professor i medisinsk biologi, Ørjan Olsvik, påpekte 

overfor NRK søndag at det kan ta flere år før 

legemiddelblandingen blir et medikament som eventuelt kan 

brukes på mange. 
 av NTB 
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Flere smittede i Vietnam og USA 

Natt til mandag ble det kjent at antall smittede i blant annet 

Vietnam er justert opp. 

Åtte personer i Vietnam er bekreftet smittet av det nye 

coronaviruset. For å forhindre at flere blir smittet, har 

vietnamesiske myndigheter besluttet å stenge skoler i minst 26 

av landets 46 provinser. 

Skolene skal holdes stengt i syv dager for å hindre et utbrudd. 

I USA er 11 personer smittet. Seks av dem i California. 
 av NTB 
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Dansker landet i Roskilde 

Ni dansker som ble evakuert fra Wuhan, landet natt til mandag i 

Roskilde. En tiende danske er innlagt med symptomer på 

Wuhan-viruset i Belgia, ifølge den danske avisen Ekstra Bladet. 

Evakueringen av borgerne har vært arrangert av 

utenriksdepartementet i Danmark. De ble først fløyet til Sør-

Frankrike, før de ble fløyet videre til Roskilde. 
 av Nina Selbo Torset 

07:18 
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Første pasient innlagt på feltsykehus som ble bygget på ti 
dager 

 
FOTO: Chinatopix via AP / NTB scanpix 

I rekordfart har kinesiske myndigheter bygget et nytt sykehus i 

den isolerte byen Wuhan, hvor det nye coronaviruset først ble 

oppdaget. Myndighetene brukte bare ti dager på å bygge 

feltsykehuset, som mandag tok imot den første pasienten. 

Huoshenshan-sykehuset har 1500 senger fordelt over to etasjer. 

Halvparten av den 600.000 kvadratmeter store bygningen er 

isolasjonsavdelinger.  

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua har kommunistpartiet 

sendt 1400 leger, sykepleier og annet personell for å bemanne 

sykehuset. 

Natt til mandag bekreftet kinesiske myndigheter at antall døde nå 

er oppe i 362. Over 17.000 har påvist smitte. 
 av Nina Selbo Torset 
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Kinesiske børser stuper over 8 prosent 

 

 

370 milliarder dollar, tilsvarende 3.400 milliarder norske kroner, 

forduftet da Shanghai-indeksen falt hele 8,73 prosent ved åpning 

mandag, skriver Reuters. Fallet var enda større på Shenzen-

indeksen, som åpnet 8,99 prosent i minus. 

Stupet på børsene kom som følge av nyheten om at enda flere 

har dødd av Wuhan-viruset. 

Samtidig som markedene åpnet mandag, pumper regjeringen i 

Kina en sum tilsvarende 1.600 milliarder kroner inn i 

finanssystemet for å stabilisere økonomien under 

virusepidemien. 
 i går23:11 

https://w  
DEL 

er det kommet til Canariøyene.odd refsnes 

 Ja, i går meldte vi at en mann har fått påvist viruset på La Gomera på 

Kanariøyene, etter at han var i kontakt med en smittet tysker. Dette var det 

første tilfellet i Spania. La Gomera er lite befolket og ikke særlig preget av 

turisme. 
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