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Denne veilederen beskriver metodene og ansvarfordelingen ved oppklaring og kontroll av 

sykdomsutbrudd som skyldes smitte fra matvarer, drikkevarer, drikkevann eller dyr.  

Slike sykdommer har fått fornyet aktualitet som et alvorlig og økende problem på verdensbasis. 

Konsekvensene av en hygienesvikt kan bli mer omfattende enn før, fordi matvarer i økende grad 

omsettes på et internasjonalt marked. Et sykdomsutbrudd kan derfor få større omfang enn tidligere, 

fordi mange land står i fare for å bli rammet. Langt de fleste utbrudd er imidlertid små og oppdages 

og håndteres lokalt. Effektive rutiner for å oppdage, varsle, oppklare og stanse utbrudd er følgelig 

nødvendig både på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. 

Effektiv oppklaring av sykdomsutbrudd krever tett samarbeid over etatsgrensene, mellom 

helsemyndighetene, Mattilsynet og iblant også andre etater, alt etter utbruddets omfang, karakter 

og årsak. Både utbruddet selv og de tiltak som iverksettes som følge av oppklaringen, kan ha store 

helsemessige, økonomiske, nærings- og handelspolitiske konsekvenser. Det er derfor viktig at 

arbeidet skjer målbevisst, forpliktende og med optimal utnyttelse av faglige ressurser på tvers av 

etats- og faggrensene. 

Innholdet i veilederen består av tre hovedgrupper: Kapitler om metodene i oppklaringsarbeidet, 

kapitler med bakgrunnsstoff, og en rekke hjelpemidler i form av spørreskjema med 

brukerveiledninger, og retningslinjer for samarbeidet i kommunene.  

Alle metodekapitlene starter med en innholdsfortegnelse med elektroniske bokmerker som 

muliggjør direkte tilgang til avsnittene i kapittelet. Hvert kapittel har et sammendrag i form av en 

punktliste med hovedpunkter, og for de fleste av kapitlene er det laget videoer som forklarer og 

utdyper innholdet. 

Historikk 

Første utgave av veilederen, utgitt i 1999, var forfattet av Georg Kapperud (Smittevern 2). I 2006 ble 

veilederen revidert i samarbeid med Karin Nygård, for blant annet å inkludere nye bestemmelser for 

utbruddsvarsling (Smittevern 13). I 2009 ble veilederen på nytt revidert, i samarbeid med 

Mattilsynets hovedkontor, for å inkludere ansvars- og oppgavefordelingen ved nasjonale utbrudd og 

de nye retningslinjene for samarbeidet mellom Mattilsynet og kommunene (Smittevern 17, 

Utbruddshåndboka).   

Utbruddsveilederen  

I 2015 ble det publisert en nettversjon av Utbruddshåndboka med navnet Utbruddsveilederen på 

Folkehelseinstituttets Internettsider www.fhi.no. Utbruddsveilederen er utarbeidet i samarbeid med 

Mattilsynet, blant annet for å ta hensyn til Mattilsynets nye organisering. Det også foretatt en del 

forandringer og presiseringer i det faglige innholdet. Utbruddsveilederen blir revidert fortløpende og 

vil til enhver tid være oppdatert. Det dokumentet du nå leser er en PDF-versjon med samme innhold 

som nettversjonen, per 31. oktober 2017. Nettversjonen alltid vil være den siste oppdaterte. 

Brukerstøtte, spørsmål og kommentarer 

Brukerstøtte, spørsmål og kommentarer: Send e-post til geka@fhi.no eller utbrudd@fhi.no  

 

   Forord 
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Mattilsynets planer, tjenesteregler, instrukser, retningslinjer og rutiner 

Denne veilederen gir en generell og overordnet beskrivelse av oppklaring og håndtering av utbrudd. 

Detaljert informasjon om Mattilsynets planer, tjenesteregler, instrukser, retningslinjer og rutiner 

finnes i: 

 Mattilsynets Faglige beredskapsplan for hendelser på matområdet (FBP mat)  

 Mattilsynets Administrative beredskapsplan (ABP) 

Disse er styrende dokumenter som er tilgjengelig for Mattilsynets ansatte både gjennom 

kvalitetssystemet og via direktelenker fra beredskapssidene på intranett. Planene inneholder 

snarveier til andre styrende dokumenter for håndtering av hendelser.  

Planene gir detaljerte instrukser om blant annet organisering og beslutning om organisering, roller og 

ansvar på de ulike nivåene, varsling intern og eksternt, kommunikasjon, informasjon til forbrukere, 

internasjonale meldeforpliktelser, arbeidsfordeling ved lokale og nasjonale utbrudd, samarbeid med 

andre etater, inspeksjoner, prøveuttak, sporing, virkemiddelbruk, loggføring og relevant regelverk. 

Andre interesserte finner planene på www.mattilsynet.no (uten snarveier til interne dokumenter). 

 

Utbruddsveilederen på mobiltelefon og nettbrett 

Utbruddsveilederen er mobilvennlig og er optimalisert for å kunne leses rett på mobiltelefoner og 

nettbrett. 
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Dette sammendraget gjengir hovedpunktene i hvert av metodekapitlene. 

 

Innledning (kapittel 1) 

Veilederen beskriver metodene og ansvarsfordelingen ved oppklaring og kontroll av utbrudd av 

smittsomme sykdommer som kan overføres til mennesker fra mat, vann eller dyr. Slike sykdommer 

har fått fornyet aktualitet som et alvorlig og økende problem. Konsekvensene av en hygienesvikt kan 

bli mer omfattende enn før, fordi matvarer i økende grad omsettes på et internasjonalt marked. Et 

sykdomsutbrudd kan derfor få større omfang enn tidligere, fordi mange land står i fare for å bli 

rammet. Effektive rutiner for å oppdage, varsle og oppklare utbrudd er følgelig nødvendig, både på 

lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.  

Den viktigste hensikten med å oppklare sykdomsutbrudd er å stanse eller begrense det utbruddet 

som pågår, for å forhindre at flere blir syke. Selv om utbruddet er avsluttet, kan det likevel være 

nødvendig å starte etterforskning for å avdekke årsaken til utbruddet, slik at de forholdene som 

gjorde utbruddet mulig, kan korrigeres og nye utbrudd forebygges. Det er ikke nok å finne 

smittekilden, vi avsløre årsaken til at maten ble kontaminert. 

Etter smittevernloven og MSIS-forskriften skal Folkehelseinstituttet samordne oppklaring av utbrudd. 

Ansvar og oppgaver (kapittel 2) 

Lokale utbrudd:  

Et utbrudd defineres som lokalt hvis smittekilden er begrenset til én kommune. Slike utbrudd skal i 

henhold til ansvars-, nærhets- og likhetsprinsippet håndteres av lokale myndigheter, selv om det kan 

opptre pasienter fra andre kommuner (for eksempel utbrudd blant gjestene ved et hotell). Ved lokale 

utbrudd har kommuneoverlegen ansvaret for å lede og organisere den delen av oppklaringsarbeidet 

Avsnitt  Side 
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som foregår innen befolkningen. Kommuneoverlegen har også plikt til å lage beredskapsplaner for 

dette arbeidet.  

Mattilsynets ansvar inntrer dersom det er mistanke om at utbruddet skyldes mat, vann, dyr eller en 

annen kilde under Mattilsynets forvaltning. Mattilsynet har i så fall ansvaret for å lede og organisere 

den delen av oppklaringsarbeidet som foregår innen produksjons- og distribusjonskjeden 

(matkjeden), og for tiltak innen denne kjeden, inkludert tiltak rettet mot smittekilden. 

Effektiv oppklaring av lokale utbrudd krever tett samarbeid mellom kommuneoverlegen og 

Mattilsynets lokale avdeling. Disse to etatene har plikt til å gi hverandre informasjon, råd og bistand, 

slik at de kan utføre oppklaringsarbeidet innen hvert sitt ansvarsområde. Folkehelseinstituttet skal gi 

faglig bistand, råd, veiledning og informasjon, dersom kommuneoverlegen eller Mattilsynet ønsker 

det.  

Det er laget retningslinjer for samarbeidet i kommunene som bør brukes for å lage en 

samarbeidsavtale. Avtalen kan inngå i kommunenes beredskapsplaner (kapittel 21 og 22). 

Nasjonale utbrudd: 

Et utbrudd defineres som nasjonalt dersom sentral ledelse og koordinering av oppklaringsarbeidet er 

nødvendig. Så godt som alle nasjonale utbrudd defineres ved at smittekilden er aktiv i flere 

kommuner, slik at utbruddet ikke kan håndteres av lokale myndigheter alene.  

Ved nasjonale sykdomsutbrudd har Folkehelseinstituttet ansvaret for drive og organisere det faglige 

oppklaringsarbeidet innen befolkningen, mens Mattilsynet har ansvaret for oppklaringen innen 

matkjeden, slik hovedkontoret bestemmer. 

Trinn i oppklaringsarbeidet (kapittel 3) 

Utbruddsoppklaringen består av en rekke trinn. Rekkefølgen varierer, og flere punkter utredes som 

regel samtidig. Ikke alle trinn er nødvendige i ethvert utbrudd. Oppklaringsarbeidet er en dynamisk 

prosess: Hypoteser om smittekilden formuleres, utprøves, revideres og eventuelt forkastes 

fortløpende i lys av informasjonen som innhentes mens oppklaringsarbeidet går fremover. Det kan 

være nødvendig å iverksette strakstiltak allerede tidlig i etterforskningen på bakgrunn av foreløpige 

resultater, for å stanse eller redusere spredning av utbruddet. 

Avgjør om det foreligger et utbrudd (kapittel 4) 

Mistanke om utbrudd kan oppstå dersom det er en uvanlig økning i antall tilfeller av en gitt sykdom 

innenfor et område i et bestemt tidsrom. Bekreft eller forkast mistanken ved å undersøke om den 

observerte økningen i antall tilfeller overskrider det man skulle forvente sammenlignet med tidligere 

forekomst av sykdommen (det endemiske bakgrunnsnivå), og ekskluder andre årsaker til økningen. 

Vurder om utbruddet bør etterforskes nærmere, sett i forhold til tilgjengelige ressurser, 

prioriteringer, og utbruddets alvorlighet og konsekvenser. 

Varsle berørte instanser og etabler samarbeid (kapittel 5) 

Ved mistanke om eller påvist sykdomsutbrudd er det viktig at alle som har et ansvar i opp- 

klaringsarbeidet, varsles umiddelbart slik at nødvendig samarbeid kan etableres for å sikre at det 

hurtig iverksettes en effektiv, koordinert innsats. Varsel skal sendes straks mistanken om utbrudd 

oppstår, slik at ikke verdifull tid går tapt.  
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Regelverket har klare bestemmelser om hvem som skal varsles: Enhver lege skal varsle 

kommuneoverlegen, som på sin side skal varsle Folkehelseinstituttet og Mattilsynets lokale avdeling. 

Dersom Mattilsynets lokale avdeling mistenker eller påviser et utbrudd, skal tilsynet varsle 

kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet. Det er følgelig gjensidig varslingsplikt mellom 

kommuneoverlegen og Mattilsynet. Hvis kommuneoverlegen ikke kan nås og utbruddet er alvorlig, 

slik at det er nødvendig med øyeblikkelig kontakt, skal Mattilsynet og leger varsle 

Folkehelseinstituttet direkte. 

Folkehelseinstituttet varsler Helsedirektoratet, dersom utbruddet er alvorlig. Folkehelseinstituttet og 

Mattilsynets hovedkontor varsler hverandre i henhold til skriftlig samarbeidsavtale, og varsler 

eventuelt internasjonale instanser. Ved nasjonale utbrudd kan Folkehelseinstituttet informere og 

innkalle Matsmittekomiteen. 

Still diagnosen (kapittel 6) 

Etiologisk diagnose: 

Den etiologiske diagnosen, som beskriver hvilket agens som forårsaket utbruddet, er et viktig spor i 

etterforskningen. Sørg derfor for at det blir tatt prøver fra pasienter som er representative for 

utbruddet. I utbruddsoppklaring har den etiologiske diagnosen vesentlig betydning av følgende 

grunner:  

• den gjør det mulig å lage en spesifikk kasusdefinisjon,  

• den bidrar til å danne hypoteser om hvilke smittekilder som er aktuelle,  

• smittestoff isolert fra pasientene og fra mistenkte smittekilder kan sammenlignes, og  

• det kan iverksettes spesifikke tiltak for å hindre smittespredning, tilpasset det aktuelle agens.  

Foreløpig diagnose:  

I påvente av en etiologisk diagnose bør man, på bakgrunn av kliniske opplysninger (symptomer, 

inkubasjonstid, varighet), danne hypoteser om hvilket agens som forårsaket sykdommen. 

Lag en kasusdefinisjon (kapittel 7) 

Kasusdefinisjonen er et hjelpemiddel for å avgjøre hvilke pasienter som tilhører utbruddet, og hvilke 

som ikke gjør det, slik at oppklaringsarbeidet kan konsentreres om dem det gjelder. Opplysninger fra 

disse personene er nøkkelen til å avsløre årsaken, mens opplysninger fra andre vil være villedende.  

Kasusdefinisjonen har to komponenter: kliniske og diagnostiske kriterier og begrensninger med 

hensyn til tid, sted og person. Man skiller mellom mulige, sannsynlige og verifiserte kasus.  

På et tidlig stadium i etterforskningen kan det være aktuelt å bruke en midlertidig kasusdefinisjon 

som omfatter mulige eller sannsynlige tilfeller, for å inkludere så mange kasus som mulig, i påvente 

av at flere verifiserte kasus blir identifisert.  

Karakteriser utbruddet (kapittel 8) 

Beskriv hva som har skjedd, når og hvor det skjedde og hvem som er rammet. Utbruddet kan 

karakteriseres ved hjelp av blant annet pasientenes antall, alder, kjønn, geografiske fordeling og 

sykdomsdebut. Lag eventuelt diagrammer, tabeller og kart. Utbruddets forløp i tid kan beskrives ved 

hjelp av en epidemikurve. Bruk informasjonen til å formulere hypoteser om smittekilden, avgrense 

populasjonen der utbruddet foregår (utbruddspopulasjonen) og identifisere spesielle risikogrupper.  
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Det er viktig at utbruddspopulasjonen defineres tidlig i etterforskningen. Det er der årsaken må 

søkes: Hva har denne populasjonen spist og gjort som ikke andre har? Det er der tiltak skal 

iverksettes, og det er derfra intervjuobjekter, både pasienter og kontrollpersoner, må hentes. 

Formuler hypoteser om smittekilden (kapittel 9) 

Viktige hjelpemidler til å danne hypoteser om smittekilden er:  

• diagnosen,  

• karakterisering av utbruddet,  

• inspeksjon av virksomheter under mistanke,  

• laboratorieundersøkelser,  

• opplysninger fra enkeltpersoner, inkludert personell som håndterer næringsmidler eller dyr,  

• systematiske, hypotesedannende pilotintervjuer av pasientene,  

• opplysninger fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og Vevbasert system for 

utbruddsvarsling (Vesuv),  

• informasjon fra referanselaboratoriet i medisinsk mikrobiologi som har ansvaret for nasjonal 

overvåking av det aktuelle smittestoffet i befolkningen,  

• informasjon fra det nasjonale referanselaboratoriet for smittestoff i mat, dyr, fôr og miljø (NRL),  

• opplysninger fra utenlandske og internasjonale myndigheter, overvåkings- og varslingssystemer 

og laboratorier,  

• nasjonal og internasjonal litteratur,  

• risikovurderinger fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet, 

• innspill fra Matsmittekomiteen ved nasjonale utbrudd,  

• generelle kunnskaper om næringsmidler, næringsmiddelhygiene og produksjon, og  

• kunnskaper om lokale forhold. 

Det er viktig at man tidlig i oppklaringsarbeidet tar riktige og tilstrekkelig antall prøver av pasienter, 

smittekontakter, mulige smittebærere og mistenkte smittekilder, slik at ikke viktige spor går tapt.  

Dersom man ikke har lykkes i å danne sterke hypoteser om smittekilden, kan det være aktuelt å 

gjennomføre systematiske, hypotesedannende pilotintervjuer av utvalgte pasienter som er 

representative for utbruddet. Pasientene intervjues om hva de har spist og gjort i tiden før de ble 

syke, ved hjelp av et detaljert spørreskjema. Hensikten er å identifisere eksponeringer som er felles 

for alle eller de fleste pasientene. 

Utprøv hypotesene (kapittel 10) 

Innhent supplerende informasjon med hjelpemidlene nevnt i forrige avsnitt, for å styrke, revidere 

eller avkrefte hypotesene. Når hypotesene er formulert og eventuelt revidert, kan de prøves ut ved 

hjelp av to forskjellige fremgangsmåter som bør brukes parallelt: analytiske laboratorieundersøkelser 

og analytisk epidemiologi. 

• Analytiske laboratorieundersøkelser: Foreta målrettet prøvetaking og analyse av mistenkte 

smittekilder. Sørg for at smittestoff som eventuelt påvises, umiddelbart sendes til 

referanselaboratoriet i medisinsk mikrobiologi som har nasjonalt overvåkingsansvar for den 

aktuelle mikroben i befolkningen, slik at funnet kan verifiseres, og slik at smittestoffet raskt kan 

sammenlignes med tilsvarende agens fra pasientene i utbruddet. For de fleste utbrudd denne 
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veilederen omhandler, skal smittestoff sendes til Nasjonalt referanselaboratorium for 

enteropatogene bakterier ved Folkehelseinstituttet. 

• Analytisk epidemiologi: Epidemiologiske undersøkelser kan i mange utbrudd være den mest 

effektive eller eneste mulige fremgangsmåten for å avsløre smittekilden. Personer fra 

utbruddspopulasjonen, både syke og friske, intervjues ved hjelp av et strukturert og kortfattet 

spørreskjema som bygger på noen få hypoteser dannet tidligere i etterforskningen. Risikofaktorer 

identifiseres ved hjelp av statistisk analyse med beregning av relativ risiko (ved retrospektive 

kohortundersøkelser) eller odds ratio (ved kasus-kontroll-undersøkelser). 

Sporing (kapittel 11) 

Før smittekilden er funnet, kan sporing bidra til å teste hypoteser. Sporingen foregår fremover og 

bakover i produksjons- og distribusjonskjeden for det næringsmiddelet man mistenker. Ved sporing 

kan man få svar på blant annet følgende spørsmål: Stemmer distribusjonsmønsteret for det 

mistenkte næringsmidlet med den geografiske fordelingen av pasientene? Hvordan er 

næringsmiddelet produsert, foredlet, tilberedt eller servert? Styrker eller svekker dette mistanken? 

Er mistanken biologisk og teknologisk plausibel? 

Når smittekilden er avslørt, er det nødvendig å avdekke de forhold som var årsak til at smittekilden 

ble kontaminert, slik at de kan korrigeres. Dette er et av de viktigste trinnene i utbruddsoppklaringen. 

Hvis ikke den opprinnelige årsaken til utbruddet blir identifisert og korrigert, kan nye utbrudd oppstå, 

kanskje med større konsekvenser enn det aktuelle utbruddet.  

I utbrudd som skyldes smitte fra næringsmidler, er det ofte nødvendig å oppspore årsaken til 

kontaminasjonen gjennom flere ledd bakover i produksjons- og distribusjonskjeden. 

Fremgangsmåten er: Identifisert det siste trinn i kjeden som er felles for pasientene, kartlegg kjeden, 

identifiser kritiske punkter der det aktuelle næringsmidlet eller dets ingredienser kan ha blitt 

kontaminert, og undersøk disse nøye for å avsløre årsaken. Denne delen av prosessen må skje i tett 

samarbeid med berørte virksomheter og/eller aktuell bransjeorganisasjon. Sporing fremover i kjeden 

gjør det mulig å foreta avgrenset tilbaketrekking av akkurat de vareenhetene som er kontaminert.  

Iverksett tiltak (kapittel 12) 

Det er to typer tiltak: Kortsiktige tiltak for å stanse eller begrense det aktuelle utbruddet, og 

langsiktige tiltak for å forebygge utbrudd og enkelttilfeller av sykdom i fremtiden. Kontroller at 

tiltakene virker og blir etterlevd.  

Underveis i etterforskningen vil det ofte være nødvendig å iverksette øyeblikkelige tiltak med 

utgangspunkt i føre-var-prinsippet, på bakgrunn av foreløpige resultater, for å stanse eller begrense 

en videre spredning av utbruddet, selv om smittekilden ikke er identifisert med sikkerhet. Mer 

spesifikke tiltak iverksettes etter hvert. Mattilsynet utfører dette som del av sitt tilsyn gjennom 

veiledning og bruk av aktuelle, formelle virkemidler. 

Rapporter og evaluer (kapittel 13) 

Lag en sluttrapport som oppsummerer utbruddets omfang, forløp og konsekvenser, resultatene av 

oppklaringsarbeidet med konklusjoner og råd, hvilke tiltak som er iverksatt, og eventuelle virkninger 

av tiltakene. Disse forholdene kan i noen tilfeller beskrives i Mattilsynets tilsynsrapport. Alternativt 

kan det skrives en særskilt rapport.  
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Hensikten med rapporten er å gi informasjon om utbruddet, danne utgangspunkt for langsiktige 

tiltak, gjøre det mulig for andre å trekke lærdom, danne grunnlag for å evaluere oppklaringsarbeidet 

og samarbeidet, og eventuelt revidere beredskapsplaner og samarbeidsavtaler innen den enkelte 

kommune (ved lokale utbrudd) eller mellom nasjonale aktører (ved nasjonale utbrudd). Gi kreditt til 

alle som har bidratt.   
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Hovedpunkter 

 Veilederen beskriver metodene og ansvarsfordelingen ved oppklaring og kontroll av 

sykdomsutbrudd som skyldes smitte fra matvarer, drikkevarer, drikkevann eller dyr.  

 Effektive rutiner for å oppdage, varsle og oppklare utbrudd er nødvendig både på lokalt, nasjonalt 

og internasjonalt nivå, fordi næringsmidler i økende grad omsettes på et internasjonalt marked.  

 Den viktigste hensikten med oppklaringsarbeidet er å forhindre at flere blir syke ved å stanse eller 

begrense en videre spredning av det utbruddet som pågår, og samtidig legge grunnlaget for å 

forebygge sykdom i fremtiden ved å avsløre årsaken, slik at de forhold som gjorde utbruddet 

mulig, kan korrigeres.  

 Det er ikke nok å finne smittekilden, vi må avsløre årsaken til at maten ble kontaminert og 

identifisere den opprinnelige kilden til smittestoffet som forårsaket utbruddet. 

• Oppklaring av utbrudd bidrar til økt kunnskap om forekomst, årsaksforhold og risikofaktorer for 

sykdommene, slik at de ansvarlige for smittevernet og Mattilsynet kan foreta prioriteringer og 

fatte beslutninger på bakgrunn av denne kunnskapen. 

 Oppklaringsarbeidet kan også bidra til grunnleggende kunnskap om sykdommen og smittestoffet 

som forårsaket utbruddet. 

 

1.1   Næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser  

Denne veilederen beskriver metodene og ansvarfordelingen ved oppklaring og kontroll av 

sykdomsutbrudd som skyldes smitte fra matvarer, drikkevarer, drikkevann eller dyr. Slike sykdommer 

kalles næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser, to delvis overlappende kategorier: 

Næringsmiddelbårne sykdommer 

I denne veilederen vil begrepet næringsmiddelbårne sykdommer omfatte infeksjoner, mikrobielle 

intoksikasjoner, infestasjoner og prionsykdommer som kan overføres til mennesker fra matvarer, 

drikkevarer og drikkevann (næringsmidler): 

 Infeksjoner: Forårsaket av patogene mikrober (bakterier, virus, encellede parasitter eller sopp) 

 Mikrobielle intoksikasjoner: Forårsaket av toksiner produsert av bakterier, muggsopp eller alger 

 Infestasjoner: Forårsaket av flercellede parasitter (blant annet rundmark, bendelmark og ikter) 

 Prionsykdommer: Forårsaket av prioner (f.eks. kugalskap). 

Avsnitt Side 

Næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser  

1.2  Et internasjonalt problem  

1.3  Hva er hensikten med å oppklare utbrudd?  

 

   1  Innledning 

 



 
Side 15 

 

Fellesbetegnelsen smittestoff vil bli brukt om mikrober, parasitter, sopp og prioner. Betegnelsen 

agens omfatter i tillegg også mikrobielle toksiner. Sykdommer som skyldes kjemiske fremmedstoffer, 

vil ikke bli omtalt i denne veilederen. 

Zoonoser 

Zoonoser er smittsomme sykdommer som under normale forhold kan smitte fra andre virveldyr til 

mennesker (men ikke alltid omvendt) ved: 

 direkte kontakt med dyrene, deres avføring, urin eller sekreter, 

 indirekte via vehikler (mat og drikkevarer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse, andre 

dyreprodukter, vann og gjenstander) eller  

 indirekte via vektorer (insekter og flått). 

Mange næringsmiddelbårne zoonoser kan smitte på flere måter: ved konsum av matvarer, gjennom 

drikkevann og ved kontakt med smittebærende dyr eller personer. På langt nær alle zoonoser gir 

sykdom hos dyr, men dyrene kan likevel være smittebærere som kan overføre smittestoffet til andre 

dyr eller mennesker.   

 

Årsaken til at næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser behandles under ett, er: 

• Mange smittsomme sykdommer hos mennesker skyldes smittestoff som er overført fra dyr, enten 

gjennom kontakt med dyrene, eller indirekte via næringsmidler, andre vehikler eller vektorer. 

• De fleste smittestoff som er årsak til næringsmiddelbårne sykdommer, har et reservoar blant dyr, 

og sykdommene kan følgelig klassifiseres som zoonoser. 

• For de fleste zoonoser av betydning i vårt land er næringsmidler vanligste smittekilde, selv om 

mange av dem også kan smitte på andre måter. 

• Oppklaring av utbrudd krever tett samarbeid mellom helsemyndighetene og Mattilsynet. 

Mattilsynet har forvaltningsansvar for både mat, vann og dyr gjennom hele produksjons- og 

distribusjonskjeden (kapittel 2). 

• Når et utbrudd oppdages, vet man sjelden i utgangspunktet om smitten stammer fra 

næringsmidler, dyr eller andre kilder. Alle muligheter må derfor holdes åpne. I mange utbrudd av 

mat- eller vannbåren sykdom er husdyr den opprinnelige kilden til smittestoffet.  

• Oppklaring av utbrudd følger de samme prinsippene og bruker de samme metodene, uansett 

hvilken kilde smitten stammer fra. 

Prinsippene som beskrives i denne veilederen, kan også anvendes ved oppklaring av sykdomsutbrudd 

som skyldes andre smittekilder enn næringsmidler og dyr, eller som er forårsaket av kjemiske 

fremmedstoffer. 
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1.2   Et internasjonalt problem 

Smittsomme sykdommer som overføres fra næringsmidler og dyr, er blant de vanligste årsakene til 

sykdom og død på verdensbasis, ikke minst i utviklingslandene. I løpet av de siste 50 årene har denne 

typen sykdommer fått fornyet aktualitet som et alvorlig og økende helseproblem også i den 

industrialiserte del av verden.  

Den viktigste årsaken er økt forekomst av sykdomsfremkallende mikrober i næringsmidler, husdyr og 

dyrefôr. Dette er hovedsakelig en konsekvens av forandringer i husdyrhold, 

næringsmiddelproduksjon og handelsmønstre som skjøt fart etter verdenskrigen, og som fremmer 

spredning, vekst og overlevelse av patogener. En annen viktig årsak er økt reiseaktivitet og migrasjon. 

Samtidig har enkelte smittestoffer fått nye kombinasjoner av virulens- og resistensegenskaper som 

gjør dem farligere. 

I flere vestlige land har økningen av enkelte viktige sykdommer som salmonellose nå stagnert eller er 

i tilbakegang, men forekomsten er fremdeles høy. Andre sykdommer øker fortsatt. Noen vil hevde at 

maten aldri har vært tryggere i vår del av verden. Det investeres milliarder i mattrygghet, og det er 

stor oppmerksomhet rundt matsmitte.  

Sammenlignet med de fleste andre land har Norge lite sykdom forårsaket av matvarer. Men, vår 

gunstige status vil ikke vedvare dersom vil slapper av på arbeidet som vedlikeholder den.  

Infeksjonene kan ikke bekjempes en gang for alle.  

Uansett er konsekvensene større enn før, dersom det skjer en hygienesvikt, fordi matvarer i økende 

grad omsettes på et internasjonalt marked. Et sykdomsutbrudd kan derfor få større omfang enn 

tidligere, fordi mange land står i fare for å bli rammet. Effektive rutiner for å oppdage, varsle, 

oppklare og stanse utbrudd er følgelig nødvendig både på nasjonalt og internasjonalt nivå. 

For å kunne møte denne utfordringen er det nødvendig å: 

• Overvåke omfanget av slike sykdommer i befolkningen 

• Overvåke forekomsten av smittestoffer i næringskjedens ulike ledd 

• Bedre vår evne til å oppdage, varsle og oppklare sykdomsutbrudd ved å etablere forpliktende 

rutiner og beredskapsplaner 

• Etablere effektive nasjonale og internasjonale kommunikasjons- og varslingslinjer 

• Identifisere smittekilder og risikofaktorer  

• Avgjøre hvilke tiltak som er effektive 

• Iverksette disse tiltakene for å forebygge og kontrollere sykdommene 

• Utføre risikovurderinger som grunnlag for risikohåndtering 

• Gi informasjon til befolkningen og virksomheter/bransje (risikokommunikasjon) 
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1.3   Hva er hensikten med å oppklare utbrudd? 

Oppklaring av utbrudd av smittsomme sykdommer er et viktig bidrag til forebyggende helsearbeid. 

Hensikten er å forhindre at flere blir syke ved å: 

• Stanse eller begrense det utbruddet som pågår. Men selv om utbruddet er avsluttet, kan det 

likevel være nødvendig å starte etterforskning for å finne årsaken, slik at vi kan hindre at det 

gjentar seg. 

• Legge grunnlaget for å forebygge fremtidige sykdomstilfeller ved å avsløre de forhold som 

forårsaket utbruddet, slik at disse kan korrigeres. Det er ikke nok å finne smittekilden; vi må 

identifisere årsaken til at maten ble kontaminert og den opprinnelige kilden til smittestoffet. Hvis 

ikke slike faktorer blir avdekket, kan nye utbrudd oppstå. 

• Bidra til økt kunnskap om forekomst, årsaksforhold og risikofaktorer for sykdommene, slik at de 

ansvarlige for smittevernet og Mattilsynet kan foreta prioriteringer og fatte beslutninger på 

bakgrunn av denne kunnskapen. 

• Trekke generelle konklusjoner og avsløre utviklingstendenser som kan være retningsgivende for 

forebyggende tiltak. 

• Oppnå erfaring med oppklaring av utbrudd og skjerpe beredskapen for dette arbeidet. 

 

Oppklaringsarbeidet kan bidra til grunnleggende kunnskap om sykdommen og smittestoffet som 

forårsaket utbruddet:  

• Ved utbrudd kan sykdommens kliniske ytringsformer kartlegges med større nøyaktighet enn 

ellers, fordi utbruddsoppklaringen kan gjøre det mulig å komme i kontakt med pasienter som på 

grunn av milde symptomer, ellers ikke ville oppsøkt lege.  

• Hvis smittekilden blir identifisert og smittestoffet kvantifisert, gir dette opplysninger om 

infeksjonsdosen, av og til også om overlevelsesevnen til smittestoffet.  

• Utbrudd der smitten kan spores til ett enkelt måltid (punktkildeutbrudd, avsnitt 8.3) konsumert av 

en begrenset gruppe personer, er en sjelden anledning til å bestemme inkubasjonstid og 

angrepsrate, fordi alle i utbruddspopulasjonen kan kontaktes. I slike utbrudd kan det også være 

mulig å beregne andelen asymptomatiske bærere blant personer som har vært eksponert for 

smittekilden. 
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Ansvar og samarbeid ved lokale og nasjonale utbrudd  

Avsnitt Side 

Hovedpunkter  

Ansvars-, nærhets-, likhets- og samvirkeprinsippet  

2.1  Lokale utbrudd  

    -  Retningslinjer og samarbeidsavtale  

    -  Kommuneoverlegen  

    -  Mattilsynet  

    -  Folkehelseinstituttet  

    -  Fordeling av ansvar og oppgaver ved lokale utbrudd  

          Kommuneoverlegens ansvar og oppgaver  

          Mattilsynets ansvar og oppgaver  

          Utbrudd som rammer nabokommuner  

          Folkehelseinstituttet skal gi faglig bistand, råd veiledning og informasjon 

(faktaboks) 

 

          Mattilsynet leder og koordinerer arbeidet med oppklaring og tiltak i matkjeden   

  2.2  Nasjonale utbrudd  

      -  Folkehelseinstituttet  

      -  Mattilsynet  

      -  Tiltak  

      -  Fordeling av oppgaver ved nasjonale utbrudd  

    

Hovedpunkter 

• Effektiv oppklaring og kontroll av sykdomsutbrudd som skyldes smitte fra mat, vann eller dyr, 

krever tett samarbeid mellom helsevesenet, Mattilsynet og iblant også andre etater.  

• Ansvars- og arbeidsfordelingen bygger på ansvars-, nærhets-, likhets- og samvirkeprinsippet. 

• Et utbrudd defineres som lokalt, dersom smittekilden er lokal (begrenset til én kommune).  

• Et utbrudd defineres som nasjonalt, dersom smittekilden er aktiv i flere kommuner, slik at en 

sentral ledelse og koordinering av oppklaringen er nødvendig. 

• Ved lokale utbrudd har kommuneoverlegen ansvaret for oppklaringsarbeidet og tiltak innen 

befolkningen. 

• Ved nasjonale utbrudd har Folkehelseinstituttet dette ansvaret.  

• Mattilsynets har uansett ansvaret for oppklaringsarbeid og tiltak innen matkjeden. 

• Det er utarbeidet retningslinjer for samarbeidet i kommunene, med en brukerveiledning.  

 

   2  Ansvar og samarbeid 
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Ansvars-, nærhets-, likhets- og samvirkeprinsippet  

Mattilsynet og helsemyndighetene har hvert sitt ansvarsområde som er bestemt i forskjellig 

regelverket. De har begge et selvstendig ansvar for oppklaring og tiltak, innen hvert sitt område. De 

kan ikke lede eller koordinere hverandre, men har plikt til å gi hverandre bistand, råd og informasjon, 

slik at de i samarbeid kan oppklare utbruddet.  

Denne rollefordelingen er hjemlet i matloven, smittevernloven, folkehelseloven og 

helseberedskapsloven, med forskrifter, og er i overensstemmelse med ansvars-, nærhets-, likhets- og 

samvirkeprinsippet (se Stortingsmelding nr. 29 (2011-2012)).  

Ansvarsprinsippet: Den virksomheten som har ansvar for et fagområde eller tjenestetilbud i en 

normalsituasjon, har også ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og håndtering av 

ekstraordinære hendelser, som for eksempel et sykdomsutbrudd i en kommune. Ansvaret gjelder 

også informasjon innenfor eget fagområde.  

Nærhetsprinsippet: En krise skal håndteres på lavest mulige operative nivå.  

Likhetsprinsippet: Den organisasjonen man etablerer under kriser og i krig skal være mest mulig lik 

organisasjonen man opererer med til daglig.  

Samvirkeprinsippet: Alle virksomheter har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke 

med relevante aktører i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering (se også 

folkehelseloven § 4). 

 

Tverretatlig samarbeid er nødvendig 

Effektiv oppklaring av sykdomsutbrudd som skyldes smitte fra mat, vann eller dyr, krever tett 

samarbeid over etatsgrensene, mellom helsevesenet, Mattilsynet og iblant også andre etater, alt 

etter utbruddets omfang, karakter og årsak.  

Både utbruddet selv og de tiltak som iverksettes som følge av oppklaringen, kan ha store 

helsemessige, økonomiske, nærings- og handelspolitiske konsekvenser.  

Det er derfor viktig at arbeidet skjer målbevisst, forpliktende og med optimal utnyttelse av faglige 

ressurser på tvers av etats- og faggrensene. 

Mattilsynets rutiner for samarbeid med andre etater er beskrevet i Mattilsynets Faglige 

beredskapsplan på matområdet (FBP) der det er snarvei til aktuelle dokumenter på Mattilsynets 

intranett. 
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2.1  Lokale utbrudd 

Ved lokale sykdomsutbrudd er hovedaktørene kommuneoverlegen og aktuell avdeling i Mattilsynet. 

Et velfungerende samarbeid mellom disse etatene er avhengig av at man kjenner hverandres roller 

og klargjør disse på forhånd, før en akutt situasjon som et utbrudd oppstår. Det er viktig å etablere 

klare og forpliktende rutiner som sikrer effektiv varsling, informasjonsflyt og samarbeid (figur 2.1).  

Retningslinjer og samarbeidsavtale 

Det er utarbeidet retningslinjer for samarbeidet i kommunene, med en brukerveiledning (kapittel 21 

og 22). Retningslinjene forutsettes brukt som utgangspunkt for å lage en samarbeidsavtale, som kan 

inkluderes i kommunenes smittevernplaner og beredskapsplaner, der håndtering av sykdomsutbrudd 

er en viktig del. Retningslinjene er tilgjengelig i Word-format i den nettbaserte Utbruddsveilederen 

på www.fhi.no, slik at teksten kan redigeres, revideres og tilpasses lokale forhold: 

 Retningslinjer for samarbeidet i kommunene 

 Brukerveiledning for retningslinjene 

Kommuneoverlegen 

Ansvaret for å håndtere akutte helsemessige problemer i den enkelte kommune, som for eksempel 

et lokalt utbrudd av smittsom sykdom, er lagt til kommunehelsetjenesten. Ifølge smittevernloven § 7-

2 har kommuneoverlegen ansvaret for å organisere og lede helsetjenestens arbeid med vern mot 

smittsomme sykdommer i sin kommune, herunder tiltak og beredskap. Dette gjelder også ved 

sykdomsutbrudd. Kommuneoverlegen har plikt til å utarbeide beredskapsplaner for dette arbeidet.  

Mattilsynet 

Mattilsynet har i henhold til matloven tilsynsansvaret for hele produksjons- og distribusjonskjeden 

for alle typer næringsmidler, inkludert produksjonsdyr. Tilsynsansvaret omfatter også innsatsvarer i 

matkjeden, drikkevann, og dyr som ikke inngår i matproduksjon, som familie- og sportsdyr. Det 

Lokale og nasjonale utbrudd 

Lokale utbrudd: Et utbrudd defineres som lokalt hvis smittekilden er begrenset til én kommune. 

Slike utbrudd skal i henhold til ansvars-, nærhets- og likhetsprinsippet håndteres av lokale 

myndigheter, selv om det kan opptre sykdom blant folk fra andre kommuner (for eksempel 

utbrudd blant gjestene ved et hotell). 

Nasjonale utbrudd: Et utbrudd defineres som nasjonalt dersom sentral ledelse og koordinering 

av oppklaringsarbeidet er nødvendig. Så godt som alle nasjonale utbrudd defineres ved at 

smittekilden er aktiv i flere kommuner, slik at utbruddet ikke kan håndteres av lokale 

myndigheter alene. Les mer om definisjonen av nasjonale og lokale utbrudd i kapittel 14: 

 Nasjonale utbrudd  

Etter smittevernloven og MSIS-forskriften skal Folkehelseinstituttet samordne oppklaring av 

utbrudd. 

  

(snarvei til det tidligere kapittel 14 om nasjonale utbrudd, vedlegg M i papirversjonen) 

 



 
Side 21 

 

primære ansvaret for å etterleve regelverket og for å treffe nødvendige tiltak, ligger imidlertid hos 

virksomhetene.  

Mattilsynets lokale avdeling er kommunehelsetjenestens viktigste samarbeidspartner når det gjelder 

næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser. 

Folkehelseinstituttet 

Folkehelseinstituttet er statens smitteverninstitutt. Etter smittevernloven § 7-9 skal 

Folkehelseinstituttet gi faglig bistand, råd, veiledning og informasjon ved blant annet oppklaring og 

kontroll av utbrudd av smittsom sykdom i en kommune, dersom kommuneoverlegen eller 

Mattilsynet ønsker det (se faktaboks).  

Fordeling av ansvar og oppgaver ved lokale utbrudd 

Ved utbrudd begrenset til én enkelt kommune, skal aktuell avdeling i Mattilsynet og 

kommuneoverlegen gi hverandre informasjon, råd og bistand, slik at de kan utføre 

oppklaringsarbeidet innen hvert sitt ansvarsområde. Dersom mistanke om utbrudd oppstår, eller et 

utbrudd er påvist, er det gjensidig varslingsplikt mellom kommuneoverlegen og Mattilsynets lokale 

avdeling (kapittel 5). 

Ved utbrudd av smittsom sykdom blant innbyggerne i en kommune, er det viktig å skille mellom 

Mattilsynets og kommuneoverlegens roller.  

Kommuneoverlegens ansvar og oppgaver 

Så lenge det eneste faktum er at det er funnet smittsom sykdom blant mennesker, og det foreløpig 

ikke er dannet hypoteser om årsaken, ligger ansvaret for å starte oppklaringen av utbruddet hos 

kommuneoverlegen. 

Kommuneoverlegen har ansvaret for å lede og organisere den delen av oppklaringsarbeidet som 

foregår innen befolkningen, herunder blant annet:  

• Karakterisere utbruddet og følge utbruddets utvikling (kapittel 8)  

• Lage en kasusdefinisjon (kapittel 7)  

• Sørge for at det blir etablert en foreløpig og om mulig en etiologisk diagnose (kapittel 6) 

• Bidra til å identifisere smittekilden for pasientene ved hjelp av epidemiologiske og 

mikrobiologiske undersøkelser innen populasjonen der utbruddet foregår (kapittel 9 og 10)  

• Iverksette forebyggende tiltak rettet direkte mot enkeltpersoner og befolkningen, for eksempel 

vaksinasjon, passiv immunisering, ekskludere pasienter og bærere fra situasjoner der de kan spre 

smitte og, i samarbeid med Mattilsynet, gi informasjon til befolkningen om hvordan sykdom kan 

unngås (kapittel 12). 

Kommuneoverlegen kan kontakte Folkehelseinstituttet for å be om råd, veiledning og informasjon, 

eller anmode om bistand fra Nasjonal feltepidemiologisk gruppe som på kort varsel kan rykke ut på 

stedet.  

Dersom det er mistanke om at utbruddet skyldes en smittekilde innen Mattilsynets 

forvaltningsområde, gir Mattilsynet informasjon, råd og bistand til kommuneoverlegen i dette 
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arbeidet. Samtidig starter Mattilsynet oppklaringsarbeidet innen sitt ansvarsområde som beskrevet 

nedenfor.  

Det er nødvendig å understreke at ansvarsfordelingen ikke forutsetter at kommuneoverlegen utfører 

oppgavene personlig. Mattilsynet er en viktig støttespiller, og kan etter avtale med 

kommuneoverlegen foreta hypotesedannende pilotintervjuer og andre aktuelle intervjuer med 

pasientene (avsnitt 9.3), og utføre epidemiologiske undersøkelser innen utbruddspopulasjonen 

(avsnitt 10.2), selv om dette tilhører helsevesenets ansvarsområde.  

Mattilsynets ansvar og oppgaver 

Mattilsynets ansvar inntrer dersom det er mistanke om at utbruddet kan skyldes mat, vann, dyr eller 

en annen kilde innen Mattilsynets forvaltningsområde.  

Straks det er rettet mistanke mot én eller flere mulige smittekilder eller virksomheter under 

Mattilsynets forvaltning, ligger ansvaret for den delen av oppklaringen som foregår innen matkjeden 

hos Mattilsynet, herunder blant annet:  

 

• Foreta inspeksjon av impliserte virksomheter for å avdekke hygienefeil eller andre uheldige 

forhold som kan bidra til å forklare hvorfor utbruddet oppsto (kapittel 9). 

• Intervjue personer som produserer, tilbereder eller serverer matvarer under mistanke, eller 

produserer husdyr. 

• Sørge for at det blir tatt og analysert prøver fra alle relevante trinn i matkjeden, inkludert fra 

pasientenes husholdning.  

• Utføre sporing i matkjeden i samarbeid med virksomhetene (kapittel 10 og 11). 

• Bidra til å avdekke årsaken til at smittekilden ble kontaminert. 

• Iverksette tiltak: Mattilsynet fører tilsyn med at virksomhetene ivaretar sitt lovbestemte ansvar 

for eventuelle tiltak rettet mot smittekilden og innenfor produksjons- og distribusjonskjeden, med 

medhold i matloven med tilhørende forskrifter. Mattilsynet bruker om nødvendig formelle 

virkemidler for å tvinge det gjennom. Dersom virksomhetene ikke raskt tar dette ansvaret, kan 

Mattilsynet selv iverksette tiltak (kapittel 12). 

Kommuneoverlegen gir informasjon, råd og bistand til Mattilsynet i dette arbeidet, samtidig som 

kommuneoverlegen fortsetter oppklaringsarbeidet i befolkningen innenfor sitt ansvarsområde.  

Utbruddet er ikke oppklart før Mattilsynet har avdekket årsaken til at smittekilden ble kontaminert, 

slik at de forholdene som gjorde utbruddet mulig, kan korrigeres og nye utbrudd forebygges.  

Mattilsynet hovedkontor kan gi bistand og råd (se faktaboks). 

Utbrudd som rammer nabokommuner 

Utbrudd der mange kommuner er involvert, skal som en hovedregel håndteres på nasjonalt nivå.  

Enkelte utbrudd der pasientene er bosatt i flere kommuner, for eksempel to eller flere 

nabokommuner, kan imidlertid håndteres av lokale myndigheter, dersom det er overveiende 

sannsynlig at smittekilden er lokal. I slike tilfeller kan de berørte kommuneoverlegene i samråd 

utpeke en leder som får ansvaret for å koordinere oppklaringsarbeidet innen helsemyndighetenes 

ansvarsområde. 
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FIGUR 2.1 Ansvarsfordelingen mellom kommuneoverlegen og Mattilsynet ved lokale utbrudd 
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Folkehelseinstituttet skal gi faglig bistand, råd veiledning og informasjon 

Ved lokale utbrudd av smittsom sykdom begrenset til én kommune skal Folkehelseinstituttet i 

henhold til smittevernloven § 7-9 gi faglig bistand, råd, veiledning og informasjon ved oppklaring av 

utbruddet, dersom kommuneoverlegen eller Mattilsynet ønsker det. Instituttet kan bidra med 

følgende: 

Informasjon: 

• Opplysninger fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og Vevbasert system for 

utbruddsvarsling (Vesuv) om forekomst av, og utbrudd med, den aktuelle sykdommen i 

kommunen og i landet forøvrig, nå og tidligere (avsnitt 4.3), for å: 

o Bidra til å bekrefte eller avkrefte mistanken om utbrudd (avsnitt 4.3) 

o Bidra til å følge utbruddets utvikling, utbredelse og omfang (avsnitt 8.5) 

o Identifisere pasienter til intervjuundersøkelser (avsnitt 8.5) 

o Bidra til å danne hypoteser om smittekilden (avsnitt 9.1) 

o Opplysninger fra Nasjonalt referanselaboratorium for enteropatogene bakterier (kapittel 

18) og fra andre referanselaboratorier i medisinsk mikrobiologi innenfor og utenfor 

instituttet, om forekomst av det aktuelle smittestoffet og undergrupper av dette, for å: 

o Bidra til å bekrefte eller avkrefte mistanken om utbrudd (avsnitt 10.1) 

o Formulere en spesifikk kasusdefinisjon basert på detaljkarakterisering av smittestoffet 

(kapittel 7) 

o Bidra til å danne hypoteser om smittekilden (avsnitt 9.1) 

• Informasjon om aktuelle smittekilder og årsaker, ved hjelp av instituttets egen forskning og 

overvåking, samt nasjonal og internasjonal litteratur. 

Råd og veiledning: 

• Råd om håndtering av utbruddet, inkludert smitteverntiltak (kapittel 12) 

• Råd om informasjon til massemedier og befolkningen (avsnitt 5.4). 

• Råd om planlegging, gjennomføring og analyse av hypotesedannende pilotintervjuer (avsnitt 

9.3) og analytisk epidemiologiske undersøkelser (avsnitt 10.2) 

Bistand: 

• Folkehelseinstituttet kan bidra med gjennomføring og analyse av epidemiologiske 

undersøkelser, blant annet ved å lage spørreskjema tilpasset utbruddet. 

• Instituttet har etablert Nasjonal feltepidemiologisk gruppe som på kort varsel kan rykke ut og 

bistå kommunene. 

• Referanselaboratoriene kan bidra til å identifisere smittekilden og årsaken til at den ble 

kontaminert, ved å sammenligne smittestoffer isolert fra pasienter, mistenkte smittekilder og 

fra produksjons- og distribusjonskjeden (avsnitt 10.1). 

 

Ved Nasjonale utbrudd har Folkehelseinstituttet ansvaret for å drive og organisere den delen av 

oppklaringsarbeidet som foregår innen befolkningen (se avsnitt 2.2 og kapittel 14).  
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2.2  Nasjonale utbrudd 

Etter utbruddet med E. coli i 2006 var det behov for å presiserer ansvars- og oppgavefordelingen ved 

nasjonale utbrudd. Dette ble gjort i form av et dokument utarbeidet av Folkehelseinstituttet, 

Mattilsynet og Helsedirektoratet, som ble godkjent av de tre matdepartementene. Dokumentet er 

gjengitt i sin helhet i kapittel 14: 

 Nasjonale utbrudd  

Mattilsynet leder og koordinerer arbeidet med oppklaring og tiltak i matkjeden 

Ved mindre utbrudd: 

Ved utbrudd begrenset til én enkelt kommune, har Mattilsynets lokale avdeling og 

kommuneoverlegen et felles ansvar for å lede og organisere oppklaringsarbeidet. 

Ved utbrudd som involverer flere av Mattilsynets avdelinger, er naturlig at regionkontoret leder 

og organiserer Mattilsynets innsats.  

Hovedkontoret holder seg orientert og gir bistand til regionene ved behov. 

• Hovedkontoret kan gi råd og bistand om: 

• Epidemiologiske undersøkelser 

• Laboratorierelaterte spørsmål, inkludert prøvetaking 

• Sporingsarbeid 

• Kommunikasjon 

 

Ved større utbrudd som involverer flere regioner: 

Når en hendelse involverer flere av Mattilsynets regioner (f.eks. ved mistanke til et importert 

produkt), oppstår et behov for overordnet koordinering av arbeidet. Matdirektøren avgjør i slike 

tilfeller om det er hovedkontoret eller et styrende regionkontor som skal koordinere arbeidet. 

Dette innebærer blant annet å: 

• Lede Mattilsynets arbeid 

• Koordinere kontakt og samarbeid med kunnskapsinstitusjonene, bransjen og departementene 

• Koordinere prøveuttak og analyser 

• Samordne kommunikasjon med andre etater  

• Samordne kommunikasjon ut til forbruker og bransje 

• Sørge for harmonisering av tiltak 

 

Detaljerte opplysninger finnes i Mattilsynets Faglige beredskapsplan på matområdet (FBP) og 

Mattilsynets administrative beredskapsplan (ABP). 
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Ved nasjonale sykdomsutbrudd er Folkehelseinstituttet og Mattilsynets hovedkontor hovedaktørene 

ved oppklaringsarbeidet, med bistand fra kommuneoverlegene og eventuelt også Helsedirektoratet. 

Prinsippene for ansvars- og oppgavefordeling mellom disse etatene er beskrevet kort nedenfor (figur 

2.2): 

Folkehelseinstituttet 

Når det kun er påvist smittsom sykdom hos mennesker, og det foreløpig ikke er dannet hypoteser om 

årsaken, ligger ansvaret for å starte oppklaringen av utbruddet hos Folkehelseinstituttet. I henhold til 

smittevernloven § 7-9 og MSIS-forskriften § 3-3 skal Folkehelseinstituttet samordne oppklaring av 

utbrudd av smittsom sykdom. Folkehelseinstituttet har ansvaret for å drive og organisere det faglige 

oppklaringsarbeidet innen befolkningen, herunder blant annet:  

• Karakterisere utbruddet og følge utbruddets utvikling (kapittel 8). 

• Lage en kasusdefinisjon (kapittel 7). 

• Sørge for at det blir etablert en foreløpig og om mulig en etiologisk diagnose (kapittel 6).  

• Bidra til å identifisere smittekilden for pasientene ved hjelp av epidemiologiske og 

mikrobiologiske undersøkelser innen populasjonen der utbruddet foregår (kapittel 9 og 10).  

• I samarbeid med Mattilsynet, gi informasjon til befolkningen om hvordan sykdom kan unngås 

(kapittel 12). 

• Gi informasjon og råd til kommuneoverleger og Helsedirektoratet, slik at de kan iverksette 

forebyggende tiltak rettet direkte mot enkeltpersoner og befolkningen, hvis det er behov for det. 

Mattilsynet, Helsedirektoratet og kommuneoverlegene gir informasjon, råd og bistand til 

Folkehelseinstituttet i dette arbeidet, samtidig som Mattilsynet starter oppklaringsarbeidet innen sitt 

ansvarsområde som beskrevet nedenfor. 

Mattilsynet 

Straks det foreligger mistanke mot én eller flere mulige smittekilder eller virksomheter under 

Mattilsynets forvaltning, ligger ansvaret for oppklaringen innenfor matkjeden hos Mattilsynet, 

herunder blant annet tilsyn, inspeksjoner, prøvetaking i matkjeden, intervjuer med ansatte i 

impliserte virksomheter og sporing gjennom produksjons- og distribusjonskjeden. Mattilsynets 

oppgaver ved nasjonale utbrudd er de samme som beskrevet i avsnitt 2.1 for lokale utbrudd. 

Utbruddet er ikke oppklart før Mattilsynet har avdekket de forholdene som var årsaken til at 

smittekilden ble kontaminert, slik at disse forholdene kan korrigeres, utbruddet stanses, og nye 

utbrudd forebygges. Folkehelseinstituttet gir informasjon, råd og bistand til Mattilsynet i dette 

arbeidet, samtidig som instituttet fortsetter oppklaringsarbeidet innen sitt ansvarsområde. 

Tiltak 

Mattilsynet har ansvaret for at det blir iverksatt tiltak innenfor produksjons- og distribusjonskjeden 

inkludert tiltak rettet mot smittekilden, i medhold av matloven med forskrifter. Mattilsynet fører 

tilsyn med at virksomhetene ivaretar sitt lovbestemte ansvar for eventuelle tiltak. Hensikten er å 

stanse eller begrense spredningen av smitte i det aktuelle utbruddet, og å forebygge nye utbrudd ved 

å korrigere de forholdene i matkjeden som forårsaket utbruddet.  
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Kommuneoverlegene og Helsedirektoratet har ansvaret for å iverksette tiltak rettet direkte mot 

befolkningen i medhold av smittevernloven eller folkehelseloven med forskrifter, for eksempel 

vaksinasjon, passiv immunisering, ekskludere pasienter og bærere fra situasjoner der de kan spre 

smitte. 

Fordeling av oppgaver ved nasjonale utbrudd 

Som følge av denne ansvarsfordelingen har Folkehelseinstituttet og Mattilsynet en rekke oppgaver 

som er beskrevet i detalj i kapittel 14: 

•     Nasjonale utbrudd 

 

FIGUR 2.2 Ansvarsfordeling mellom Folkehelseinstituttet og Mattilsynet ved nasjonale 

utbrudd  
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Hovedpunkter 

• Utbruddsoppklaringen består av en rekke trinn. Rekkefølgen varierer, og flere punkter utredes 

som regel samtidig. Ikke alle trinn er nødvendig i ethvert utbrudd. 

• Oppklaringsarbeidet er en dynamisk prosess: Hypoteser om smittekilden blir fortløpende 

formulert, utprøvd, revidert og eventuelt forkastet i lys av informasjonen som innhentes mens 

oppklaringsarbeidet går fremover.  

• Det kan også være nødvendig å iverksette strakstiltak allerede tidlig i etterforskningen for å stanse 

eller redusere en videre spredning av utbruddet, på bakgrunn av de foreløpige resultatene  

Oppklaringsprosessen  

Utbruddsoppklaring er en tverrfaglig og tverretatlig prosess som anvender mikrobiologiske, 

epidemiologiske og kliniske metoder parallelt, sammen med inspeksjoner, intervjuer og sporing i 

næringskjeden, for å danne hypoteser om årsakene (kapittel 9) og utprøve disse hypotesene (kapittel 

10). Kontrolltiltak og tiltak for å forebygge fremtidige utbrudd vil i tillegg kreve ferdigheter og 

erfaringer innen risikohåndtering og risikokommunikasjon.  

Oppklaringsarbeidet er en dynamisk prosess: Hypoteser om smittekilden formuleres, utprøves, 

revideres og eventuelt forkastes fortløpende i lys av informasjonen som innhentes mens 

oppklaringsarbeidet går fremover.  

Det kan også være nødvendig å iverksette strakstiltak allerede tidlig i etterforskningen for å stanse 

eller redusere en videre spredning av utbruddet, på bakgrunn av de foreløpige resultatene som er 

oppnådd, selv om årsaken til utbruddet ennå ikke er identifisert med sikkerhet. Mer spesifikke tiltak 

iverksettes etter at årsaken er fastslått (kapittel 12). 

Oppklaringsarbeidet består av en rekke trinn (figur 3.1) som er beskrevet i de neste kapitlene i denne 

veilederen. Det er ikke meningen at rekkefølgen skal følges slavisk. I praksis vil rekkefølgen variere, 

og flere punkter utredes som regel samtidig. Ikke alle trinn er nødvendig i ethvert utbrudd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3  Trinn i oppklaringsarbeidet 
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Trinn i oppklaringen Kapittel 

Avgjør om det foreligger et utbrudd 4 

Varsle berørte instanser og etabler samarbeid 5 

Still en foreløpig og endelig (etiologisk) diagnose  6 

Lag en kasusdefinisjon 7 

Karakteriser utbruddet (hvem, hva, hvor og når) 8 

Formuler hypoteser om smittekilden 9 

Utprøv hypotesene og identifiser smittekilden 10 

Sporing: Identifiser årsaken til utbruddet i produksjonskjeden 11 

Iverksett tiltak og kontroller at de er effektive 12 

Rapporter og evaluer oppklaringsarbeidet 13 
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FIGUR 3.1 Flytskjema for oppklaring av utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer og 

zoonoser 
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Hovedpunkter 

• Mistanke om utbrudd kan oppstå dersom det er en uvanlig økning i antall tilfeller av en sykdom 

innenfor et område i et bestemt tidsrom.  

• Mistanken kan oppstå på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå. 

• Mistanken bekreftes eller avkreftes ved å undersøke om den observerte økningen overskrider det 

man skulle forvente sammenlignet med tidligere forekomst av sykdommen (det endemiske nivå - 

bakgrunnsnivået),  

• Andre mulige årsaker til økningen ekskluderes (pseudo-utbrudd).  

• Faktorer som bør vurderes for å avgjør om et utbrudd skal etterforskes nærmere, er tilgjengelige 

ressurser, prioriteringer, og utbruddets alvorlighet og konsekvenser. 

• Det er laget et spørreskjema med brukerveiledning som Mattilsynet kan bruke når de blir 

kontakter av personer som mener de er blitt syke av maten (primærintervjuet).  

• Informasjon fra en slik informant kan være tilstrekkelig til at man får mistanken om at det pågår et 

utbrudd. Samtidig kan opplysningene gjøre det nødvendig å iverksette tiltak for å hindre at et 

utbrudd oppstår.  

 

 

Avsnitt Side 

Hovedpunkter  

4.1  Definisjon av utbrudd  

4.2  Mistanke om utbrudd  

    -  Lokalt nivå  

    -  Regionalt nivå  

    -  Sentralt nivå  

4.3  Utbrudd eller pseudo-utbrudd?  

    -  Folkehelseinstituttet kan gi informasjon om forekomst av sykdommen (faktaboks)  

    -  Ekskluder andre årsaker til økningen  

4.4  Skal utbruddet utredes nærmere?  

4.5  Oppklaring av enkeltstående (sporadiske) sykdomstilfeller  

4.6  Er det grunnlag for å mistenke næringsmidler eller dyr?  

4.7  Primærintervjuet: Første henvendelse til Mattilsynet fra en informant  

     -  Spørreskjema med brukerveiledning  

     -  Hva inneholder spørreskjemaet?  

     -  Tiltak for å hindre at utbrudd oppstår  

     -  Kan sykdommen skyldes andre forhold?  

 

  4  Avgjør om det er et utbrudd 
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4.1   Definisjon av utbrudd 

 

4.2   Mistanke om utbrudd 

Tilsynelatende enkeltstående tilfeller kan i virkeligheten representere et utbrudd der flere er 

involvert (avsnitt 4.7). Ved å sammenligne opplysninger om enkelttilfeller kan man oppdage 

fellestrekk som fører til at mistanken om utbrudd vekkes. Slike trekk kan for eksempel være felles 

opptreden i tid eller sted, felles eksponering, samme symptomer eller påvisning av samme 

smittestoff.  

Mistanke om utbrudd kan oppstå på lokalt, regionalt eller sentralt nivå (figur 4.1): 

FIGUR 4.1 Mistanke om utbrudd kan oppstå på lokalt, regionalt eller sentralt nivå 

 
 

Lokalt nivå 

De fleste utbrudd er små og blir oppdaget på lokalt nivå: 

• Blant folk flest, for eksempel ved at flere blir syke etter et selskap, et restaurantbesøk, 

utenlandsopphold o.l., etter å ha spist samme matvare, eller etter kontakt med dyr.  

Med utbrudd menes her: 

• to eller flere tilfeller av samme sykdom som mistenkes å ha felles kilde, eller 

• et antall tilfeller som klart overskrider det man ville forvente (det endemiske nivå – det normale 

bakgrunnsnivået av sykdommen) innenfor et område i et gitt tidsrom. 
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• I primærhelsetjenesten, for eksempel hos leger som blir kontaktet av flere pasienter med samme 

symptomer eller samme anamnese i løpet av et begrenset tidsrom. 

• Ved institusjoner under kommunalt ansvar (sykehjem, aldershjem, barnehager etc.). 

• Hos kommuneoverlegen etter henvendelse fra primærleger, annet helsepersonell, Mattilsynets 

lokale avdeling eller folk i kommunen. 

• Ved restauranter eller andre virksomheter etter klager fra kundene. 

• Ved Mattilsynets lokale avdelinger etter henvendelse fra én eller flere personer (avsnitt 4.7), 

helsevesenet, restauranter, hoteller, matvareforretninger, andre virksomheter, reiseselskap o.l. 

• Gjennom nettbaserte diskusjonsgrupper, sosiale medier eller rykter i massemedia. 

Regionalt nivå 

I en del utbrudd som omfatter flere kommuner, er antallet tilfeller i hver kommune for lavt til at det 

registreres som et problem av lokale myndigheter. Andre utbrudd blir ikke oppdaget lokalt, til tross 

for at antall tilfeller burde ha gjort det mulig. Mistanken kan uansett oppstå på regionalt nivå: 

 Ved de medisinsk mikrobiologiske laboratoriene, ved at disse mottar et påfallende høyt antall 

avføringsprøver eller andre prøver i løpet av et begrenset tidsrom, eller fordi samme smittestoff 

påvises i en uvanlig høy andel av prøvene. Laboratoriene mottar prøver fra flere kommuner og er 

derfor ofte første instans der utbrudd kan oppdages. Laboratorienes rolle ved oppklaring av 

utbrudd er omtalt i kapittel 17 i denne veilederen.  

• Ved sykehusenes medisinske avdelinger eller barneavdelinger ved at det legges inn flere pasienter 

enn vanlig med næringsmiddelbåren eller zoonotisk sykdom. 

• Ved Mattilsynets regionkontorer etter opplysninger fra de lokale avdelingene. 

Sentralt nivå 

Mistanke om utbrudd oppstår i mange tilfeller først på sentralt nivå: 

• Ved at samtlige meldinger om en smittsom sykdom sammenfattes av Meldingssystem for 

smittsomme sykdommer (MSIS), som overvåker forekomsten av smittsomme sykdommer i 

befolkningen ved hjelp av obligatoriske meldinger fra laboratorier og leger. 

 Ved at referanselaboratoriet i medisinsk mikrobiologi med nasjonalt ansvar for å overvåke det 

aktuelle smittestoffet i befolkningen, registrerer en opphopning av én enkelt stamme med 

spesielle egenskaper. Mange utbrudd er blitt oppdaget av Nasjonalt referanselaboratorium for 

enteropatogene bakterier ved Folkehelseinstituttet, fordi laboratoriet mottar bakterier fra alle 

landets laboratorier og dermed kan oppdage økning av en særegen variant, selv om det totale 

antall sykdomstilfeller ikke er uvanlig høyt (kapittel 18). 

• Ved Sykdomspulsen, et system for syndrombasert overvåking av smittsomme sykdommer som 

bygger på daglig høsting av anonym informasjon fra legenes journalsystemer.  

• Ved Mattilsynets hovedkontor på bakgrunn av meldinger fra regionene om sykdom der samme 

næringsmiddel, dyr eller samme virksomhet mistenkes for å være årsaken. 

• Gjennom varsler eller henvendelser fra internasjonale varslingssystemer som Folkehelseinstituttet 

og Mattilsynets hovedkontor er tilknyttet. 
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MSIS og referanselaboratoriene er ikke særlig effektive redskaper for rask påvisning av utbrudd, og 

små utbrudd vil lett bli oversett. Sykdomstilfellene identifisert gjennom disse systemene er bare 

toppen av isfjellet, siden mange pasienter ikke går til lege og følgelig heller ikke blir diagnostisert. 

Dessuten kan det gå lang tid fra sykdommen starter hos den enkelte, til MSIS mottar melding og 

smittestoffet blir sendt til et referanselaboratorium.  

4.3   Utbrudd eller pseudo-utbrudd? 

Når mistanke om utbrudd er vakt, er neste skritt å undersøke om den observerte økningen i antall 

tilfeller overskrider det man skulle forvente på bakgrunn av tidligere forekomst av sykdommen (det 

endemiske bakgrunnsnivået) og dermed avgjøre om det virkelig foregår et utbrudd. Følgende trinn 

kan skisseres (figur 4.2): 

• Lag først en foreløpig kasusdefinisjon (kapittel 7) 

• Identifiser og tell opp pasienter som tilfredsstiller kasusdefinisjonen, om nødvendig ved aktiv 

oppsporing av pasienter (avsnitt 8.5) 

• Sammenlign antall observerte tilfeller med forventet antall ved hjelp av opplysninger fra 

Folkehelseinstituttet om tidligere forekomst av den aktuelle sykdommen i samme populasjon til 

samme tid (se tekstboksen nedenfor). 

• Dersom antall observerte tilfeller er tydelig høyere enn det man skulle forvente, er neste skritt å 

avgjøre om det kan være andre årsaker til økningen enn utbrudd (pseudo-utbrudd). 

I mange tilfeller er det imidlertid åpenbart at det pågår et utbrudd, og det er ikke behov for en 

formell prosedyre, slik som beskrevet ovenfor, for å fastslå det.  

FIGUR 4.2 Skjematisk fremgangsmåte for å avgjøre om det foregår et utbrudd 
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Ekskluder andre årsaker til økningen 

• Pasientene har ikke samme diagnose: Selv om symptomene er like, er den etiologiske diagnosen 

forskjellig; pasientene har ikke samme sykdom. Undersøk om det samtidig foregår et annet 

utbrudd i området, for eksempel med norovirus. Verifiser diagnosen og tell opp på nytt. 

• Forskjellige varianter av samme agens: Smittestoff isolert fra ulike pasienter i det antatte 

utbruddet har klart forskjellige fenotypiske eller genotypiske egenskaper, for eksempel ulike 

serotyper av Salmonella eller forskjellige DNA-profiler. I så fall dreier det seg sannsynligvis ikke om 

et utbrudd med felles kilde, hvis ikke tilsvarende variasjon kan påvises blant smittestoffer fra den 

mistenkte kilden. I mange tilfeller kan imidlertid mistanken om utbrudd avkreftes på dette 

grunnlag (avsnitt 10.1). Kontakt Folkehelseinstituttet som innhenter opplysninger fra det aktuelle 

referanselaboratoriet i medisinsk mikrobiologi. 

• Populasjonen har økt: Økningen skyldes at populasjonen har økt vesentlig i det siste, for 

eksempel i en universitetsby når semesteret starter, et skisenter i påskeferien, eller i forbindelse 

med en festival eller et stevne. Regn ut insidensraten og sammenlign med tidligere perioder. 

Kontakt Folkehelseinstituttet. 

• Vanlig sesongvariasjon: Økningen er uttrykk for en vanlig sesongvariasjon. Sammenlign med 

antall tilfeller i samme periode tidligere år. Kontakt Folkehelseinstituttet. 

• Tilfeldig variasjon: Økningen kan forklares ved tilfeldige variasjoner i forekomsten av syk- 

dommen. Undersøk hvordan forekomsten varierer. Kontakt Folkehelseinstituttet. 

Folkehelseinstituttet kan gi informasjon om forekomst av sykdommen 

Ved mistanke om utbrudd kan Folkehelseinstituttet bidra med opplysninger om forekomsten av 

den aktuelle sykdommen, nå og tidligere, i hver enkelt kommune, i hvert fylke og i landet som 

helhet, ved hjelp av data fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og fra instituttets 

referanselaboratorier: 

• MSIS-data på Internett: 

En daglig oppdatert kopi av deler av MSIS-databasen er tilgjengelig på Folkehelseinstituttets 

nettsider under adressen www.msis.no. Her kan enhver selv lage tabeller over aktuelle og 

historiske data.  

Følgende variabler er tilgjengelige: Måned og år da pasientene ble syke, pasientenes kjønn, 

aldersgruppe, bosted (fylke og kommune), samt smittested (i utlandet, i Norge, ukjent). Innen 

hver enkelt kommune er bare det totale antall syke tilgjengelig, for at ikke enkeltpersoner skal 

kunne identifiseres.  

• Direkte kontakt med Folkehelseinstituttet 

Detaljert informasjon kan innhentes ved direkte henvendelse til MSIS på telefon 21 07 66 43 i 

arbeidstiden, eller per e-post til msis@fhi.no. Utenom arbeidstid og i helgene kan instituttets 

døgnåpne Smittevernvakt kontaktes, på telefon: 21 07 63 48. 

                  

http://www.msis.no/
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• Økt oppmerksomhet: Folk går oftere til lege enn ellers, eller legene er mer tilbøyelige til å ta 

prøver, for eksempel fordi det har vært økt oppmerksomhet om denne typen sykdommer i 

massemedia, kanskje i forbindelse med et annet utbrudd. Undersøk om det har vært stor 

legesøkning i det siste, eller om laboratoriet har mottatt flere prøver enn vanlig, og om dette kan 

skyldes andre årsaker enn det utbruddet du mistenker. Sammenlign insidensrater i forhold til 

antall innsendte prøver. 

• Mer sensitiv laboratoriemetode er innført: Laboratoriet har tatt i bruk en mer sensitiv 

analysemetode som gjør at antall positive prøver er høyere nå enn tidligere. Spør laboratoriet om 

det har forandret praksis, og når dette skjedde. 

• Laboratoriefeil: Økningen skyldes en feil gjort ved laboratoriet, enten ved at prøver som var 

negative i utgangpunktet, er blitt kontaminert med patogene mikrober, eller ved feil registrering 

av resultatene. 

• Nye meldingskriterier: Meldingssystemet er forandret, for eksempel ved at nye meldings- 

kriterier er blitt innført, slik at antallet meldte tilfeller har økt selv om det ikke foreligger et 

utbrudd. Kontakt Folkehelseinstituttet dersom det er tvil om dette. 

• Forskningsprosjekt: Økningen skyldes økt prøvetaking eller bruk av mer sensitive analyse- 

metoder i forbindelse med et forskningsprosjekt. 

 

 

 

Eksempel 

Under et omfattende utbrudd av giardiasis i Bergen i 2004, registrerte det lokale laboratoriet en 

markert økning i forekomsten av campylobacteriose i kommunen. Mistanken om at det samtidig 

Ekskluder andre årsaker til økningen enn utbrudd: 

• Pasientene har ikke samme diagnose 

• Forskjellige varianter av samme agens 

• Populasjonen har økt vesentlig 

• Vanlig sesongvariasjon 

• Tilfeldig variasjon 

• Økt oppmerksomhet i befolkningen eller blant leger 

• Mer sensitiv laboratoriemetode er innført 

• Laboratoriefeil eller registreringsfeil 

• Nye meldingskriterier 

• Forskningsprosjekt 
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foregikk et felleskildeutbrudd også av denne sykdommen, kunne imidlertid avkreftes etter nærmere 

undersøkelser: 

• Intervjuer med utvalgte pasienter avslørte ingen feller eksponeringer som kunne forklare 

økningen. 

• Pasientisolatene av Campylobacter viste seg å ha tydelig forskjellige DNA-profiler. En slik variasjon 

var aldri tidligere påvist i kjente utbrudd av campylobacteriose i vårt land. 

• Det viste seg at antall avføringsprøver sendt til bakteriologisk undersøkelse ved laboratoriet, 

hadde økt kraftig, antagelig som følge av stor oppmerksomhet om diarésykdommer generelt i 

kjølvannet av giardiasis-utbruddet. Den mest sannsynlige årsaken til økningen av 

campylobacteriose var derfor økt prøvetaking i forbindelse med et utbrudd forårsaket av et annet 

smittestoff.  

 

4.4   Skal utbruddet utredes nærmere? 

Dersom det i henhold til definisjonen (avsnitt 4.1) foreligger et utbrudd, og andre årsaker til økningen 

kan ekskluderes (avsnitt 4.3), er neste spørsmål om det skal startes etterforskning for å finne årsaken 

til utbruddet. 

Ideelt sett burde alle utbrudd av sykdom som kan skyldes smitte fra næringsmidler eller dyr, bli 

utredet. Dette gjelder også enkeltstående tilfeller av spesielt alvorlige sykdommer (avsnitt 4.5). Fordi 

ressursene er begrenset, er det imidlertid nødvendig å foreta en prioritering. Størst oppmerksomhet 

fortjener utbrudd og enkelttilfeller som utgjør alvorlige helsetrusler i befolkningen, eller der det er 

nødvendig å sette i verk tiltak straks for å forhindre at store helsemessige problemer oppstår. 

Utbrudd som bør prioriteres: 

• Utbrudd av alvorlige, livstruende sykdommer (for eksempel botulisme og EHEC-infeksjon) 

• Utbrudd der et stort antall personer er rammet eller står i fare for å bli rammet 

• Utbrudd i en institusjon der sykdommen kan ha alvorlige konsekvenser, for eksempel barnehager, 

sykehus, aldershjem eller sykehjem 

• Utbrudd der det er mistanke om smitte fra et kommersielt produkt som mange kan ha kjøpt 

• Utbrudd knyttet til en virksomhet som produserer næringsmidler eller husdyr, eller en virksomhet 

som videreforedler, tilbereder eller omsetter næringsmidler. 

 

4.5   Oppklaring av enkeltstående (sporadiske) sykdomstilfeller 

Et sporadisk sykdomstilfelle er en pasient som ikke umiddelbart kan knyttes til et kjent 

sykdomsutbrudd. Forsøk på å finne årsaken til slike enkelttilfeller kan gjøre det mulig å hindre at 

utbrudd oppstår, og å avsløre uheldige forhold som kan få vidtrekkende konsekvenser, hvis de ikke 

blir korrigert. 

Selv ett enkelt sykdomstilfelle kan være tilstrekkelig til at oppklaringsarbeid bør iverksettes dersom: 
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• Sykdommen er ikke endemisk i Norge (for eksempel kolera hos personer smittet innenlands) 

• Det endemiske nivå er svært lavt (for eksempel botulisme eller HUS) 

• Sykdommen er alvorlig, og det er avgjørende å finne smittekilden for å hindre at flere blir syke (for 

eksempel botulisme) 

• Det er mistanke om at pasienten representerer et uoppdaget utbrudd som på grunn av sitt mulige 

omfang eller sykdommens alvorlighet, vil kunne få betydelige konsekvenser 

• Andre forhold av stor helsemessig, forvaltningsmessig, økonomisk, juridisk eller prinsipiell 

betydning taler for at oppklaring bør iverksettes. 

4.6   Er det grunnlag for å mistenke næringsmidler eller dyr? 

Mistanke om at et utbrudd skyldes konsum av næringsmidler eller kontakt med dyr, og ikke andre 

årsaker, kan oppstå på bakgrunn av kliniske opplysninger, anamnestiske opplysninger eller 

laboratoriefunn: 

Kliniske opplysninger 

• Akutt gastroenteritt hos personer som ikke har andre kjente sykdommer (allergi, matintoleranse, 

kroniske mage-tarm-sykdommer etc.) eller andre eksponeringer (medisiner, alkohol, stress) som 

kan forklare tilstanden. 

• Symptomer som er karakteristiske for enkelte næringsmiddelbårne sykdommer (for eksempel 

botulisme) eller zoonoser. Les om symptomer i kapittel 19:  

• Næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser 

Anamnestiske opplysninger 

Opplysninger om at alle eller flertallet av pasientene i utbruddet har: 

• Spist samme mat, deltatt i samme måltid, er tilknyttet samme vannverk o.l. 

• Besøkt samme gård, vært i kontakt med samme husdyrbesetning, samme type ville dyr (for 

eksempel matet småfugl eller piggsvin) o.l. 

• Konsumert risikoprodukter som sopp, skjell, ufullstendig varmebehandlet kjøtt, upasteurisert 

melk, produkter laget av slik melk, eller drikkevann som ikke er hygienisk tilfredsstillende 

• Spist eller drukket næringsmidler med mistenkelig smak, lukt eller farge 

• Vært i kontakt med syke eller selvdøde dyr 

• Spist næringsmidler fra virksomheter der det er kjennskap til, eller mistanke om, uhygieniske 

forhold ved produksjon, oppbevaring, omsetning eller tilberedning (for eksempel en spesiell 

restaurant). 

Laboratoriefunn 

• Funn av smittestoffer, som vanligvis spres gjennom næringsmidler eller dyr, i prøver fra 

pasientene 
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• Funn av humanpatogene smittestoffer, toksiner, eller indikatorbakterier for hygienisk kvalitet i 

næringsmidler pasientene har konsumert, eller i ingredienser og råvarer som inngår i slike 

næringsmidler, eventuelt i produksjonsmiljø eller i kjøkkenmiljø der maten kommer fra 

• Funn av humanpatogene smittestoffer i dyr eller husdyrmiljø pasientene har vært i kontakt med. 

 

4.7   Primærintervjuet: Første henvendelse til Mattilsynet fra en informant 

Mattilsynet blir ikke sjelden kontaktet av personer som mener de kan ha blitt syke av noe de har spist 

eller drukket. Da kan det være nyttig å ha et spørreskjema som kan fylles ut mens samtalen med 

informanten pågår, for å notere og systematisere informasjonen. Med et slikt skjema for hånden er 

det også lettere å huske hvilke opplysninger som bør innhentes, slik at ikke noe blir glemt.  

Spørreskjema med brukerveiledning 

Vi har laget et forslag til spørreskjema med brukerveiledning (kapittel 23 og 24). Dette skjemaet kan 

være tilstrekkelig til at mistanken om utbrudd vekkes, og til å komme på sporet av årsaken til 

utbruddet. Ofte kan intervju med én person være nok til at mistanken rettes mot ett enkelt måltid 

eller en matvare, særlig hvis vedkommende har kjennskap til hva andre syke og friske personer i 

utbruddspopulasjonen har spist eller gjort. Skjemaet er tilgengelig i Word-format i den nettbaserte 

Utbruddsveilederen på www.fhi.no, slik at teksten kan redigeres etter behov. 

 Spørreskjema for pimærintervjuet 

 Brukerveiledning til spørreskjemaet 

 

Spørreskjemaet vil også gjøre det enklere å ivareta varslingsplikten. Som beskrevet i kapittel 5 skal 

Mattilsynets lokale avdeling varsle kommuneoverlegen ved slike henvendelser. Dette kan gjøres ved 

at Mattilsynet sender en kopi av det utfylte skjemaet til kommuneoverlegen. Dersom det er mistanke 

om utbrudd, kan informasjonen fra primærintervjuet være nyttig når Mattilsynet eller 

kommuneoverlegen i samarbeid skal varsle Folkehelseinstituttet om mistanken (se kapittel 21 og 22). 

 Retningslinjer for samarbeidet i kommunene 

 Brukerveiledning for retningslinjene 

Dersom Mattilsynet har mistanke om at henvendelsen kommer fra en person som kan være pasient i 

et nasjonalt utbrudd, skal både hovedkontoret i Mattilsynet og Folkehelseinstituttet varsles direkte. 

Personer som henvender seg til helsevesenet eller Mattilsynet, er ikke alltid selv klar over at de er 

en del av et utbrudd. Selv om informantene vet at flere er syke, vil de ikke nødvendigvis fortelle 

dette spontant. 

Det er viktig å få brakt på det rene hvorvidt informanten kjenner til om flere personer er blitt syke 

samtidig med samme symptomer, for å avdekke om det i virkeligheten foreligger et utbrudd og for 

å kartlegge omfanget av dette (avsnitt 8.5). 
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Hva inneholder spørreskjemaet? 

Her er en huskeliste over aktuelle spørsmål, som alle inngår i spørreskjemaet. Mange av de samme 

spørsmålene kan også brukes av primærlegene, når det er mistanke om næringsmiddelbåren 

sykdom: 

• Hvem snakker jeg med? 

• Når ble du syk? 

• Hvordan artet sykdommen seg? 

• Har du oppsøkt lege? Ble det tatt prøve? 

• Kjenner du til flere som ble syke? 

• Hva tror du er årsaken? 

• Hva har du spist og drukket i tiden før sykdommen startet? 

• Har du spist mat fra restaurant eller annet storkjøkken? 

• Har du vært i kontakt med dyr? 

• Arbeider du med produksjon, tilberedning eller servering av mat? 

• Er du tilknyttet en institusjon, f.eks. sykehus, eldresenter, barnehage o.l.? (Der smittespredning 

kan få ekstra store konsekvenser) 

• Har du reist utenlands i tiden før sykdommen? 

• Har du matallergi eller intoleranse? Har du noen kroniske mage-tarm-problemer? 

• Hvordan kan jeg kontakte deg senere? 

• Takk for at du tok kontakt! 

Henvis til fastlegen angående prøvetaking, behandling og andre medisinske spørsmål. 

Alle opplysninger om enkeltindivider, friske så vel som syke, er strengt fortrolige og er underlagt 

moralsk og juridisk taushetsplikt. Slik informasjon må alltid behandles i overensstemmelse med 

gjeldende regler og retningslinjer. 

Det bør understrekes at skjemaet først og fremst er ment å være en huskelapp for intervjueren, slik 

at ikke viktige opplysninger blir uteglemt. Informanten må få anledning til å snakke fritt, uten 

unødvendige avbrytelser. Dette utelukker ikke at intervjueren forsøker å styre samtalen. 

Primærintervjuet kan ikke erstatte det omfattende, hypotesedannende pilotintervjuet, der formålet 

er å identifisere felles eksponeringer blant pasienter i et utbrudd som allerede er erkjent (avsnitt 

9.3). Primærintervjuet er på sin side beregnet på enkeltpersoner som i utgangspunktet ikke kan 

knyttes til noe kjent utbrudd.  

Tiltak for å hindre at utbrudd oppstår 

Opplysninger fra enkeltpersoner kan gjøre det nødvendig å iverksette øyeblikkelige tiltak for å hindre 

at det oppstår et utbrudd. Dette er særlig aktuelt dersom informanten tilhører en smittefaregruppe: 
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• Personer som håndterer næringsmidler i sitt yrke, og som kan spre sykdommen videre 

• Andre personer som i kraft av sitt yrke eller oppholdssted representerer ekstra stor fare for 

smittespredning, blant annet ansatte ved sykehus og eldresentre, samt barn og ansatte i 

barnehager o.l. (se detaljer i avsnitt 12.1). 

Informanter med gastrointestinale symptomer, og som tilhører en av disse smittefaregruppene, bør 

oppfordres til å søke lege for å undersøke om de skiller ut en patogen mikrobe. Slike personer bør 

ekskluderes fra arbeid eller andre situasjoner der de kan spre smitte, inntil de kan erklæres 

smittefrie. Det er derfor nødvendig å innhente informasjon om yrke og arbeidssted under 

primærintervjuet. Detaljerte råd om kontroll og oppfølging av pasienter med tarminfeksjon for å 

forebygge smittespredning, finnes i et eget temakapittel i Smittevernveilederen fra 

Folkehelseinstituttet: 

 Kontroll og oppfølging av pasienter med tarminfeksjon 

Kan sykdommen skyldes andre forhold? 

Det er også viktig å danne seg en mening om sykdommen kan skyldes andre eksponeringer 

(medisiner, alkohol, stress) eller underliggende sykdommer (allergi, intoleranse, kroniske mage- 

tarm-sykdommer etc.) som kan forklare tilstanden (avsnitt 4.6).  

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6493&Main_6157=6287:0:25,5499&MainContent_6287=6493:0:25,6832&Content_6493=6441:82640::0:6446:18:::0:0


 
Side 42 

 

 

 

Varsle ansvarlige etater og etabler samarbeid 

Avsnitt Side 

Hovedpunkter  

5.1  Varsling  

    -  Pliktig varsling til ansvarlige myndigheter  

    -  Varsling til andre instanser  

    -  Varsling av mistenkte og bekreftete utbrudd til Folkehelseinstituttet  

    -  Vesuv - Vevbasert system for utbruddsvarsling  (faktaboks)  

    -  Pliktig varsling av enkelttilfeller av alvorlige, smittsomme sykdommer  

    -  Varsling fra sykehus og helseinstitusjoner til Mattilsynet  

5.2  Hvorfor er det nødvendig å varsle?  

    -  Hensikten med å varsle lokale myndigheter   

    -  Hensikten med å varsle nasjonale myndigheter  

    -  Hensikten med å varsle internasjonale myndigheter  

5.3  Samarbeidsgruppe ved lokale utbrudd  

5.4  Informasjon til befolkningen gjennom massemediene   

Samlet oversikt over pliktige og frivillige varslings- og informasjonsrutiner  (Tabell 5.1)  
 

Hovedpunkter 

• Straks det oppstår mistanke om at det pågår et utbrudd, eller et utbrudd blir påvist, er det viktig 

at alle som har et ansvar i oppklaringsarbeidet, varsles umiddelbart, slik at samarbeid kan 

etableres for å sikre at det hurtig iverksettes effektiv, koordinert innsats.  

• Varsel skal sendes straks mistanken oppstår, slik at ikke verdifull tid går tapt.  

 Regelverkets har klare bestemmelser om hvem som skal varsles: Leger skal varsle 

kommuneoverlegen, som på sin side skal varsle Folkehelseinstituttet og Mattilsynets lokale 

avdeling. Dersom Mattilsynet mistenker eller påviser et utbrudd, skal tilsynet varsle 

kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet. 

• Det er følgelig gjensidig varslingsplikt mellom kommuneoverlegen og Mattilsynets lokale avdeling.  

• Det er også etablert gjensidig varslingsplikt mellom Mattilsynets hovedkontor og 

Folkehelseinstituttet. 

• Folkehelseinstituttet skal varsles så snart som mulig gjennom Vevbasert system for 

utbruddsvarsling (Vesuv).  

• Dersom utbruddet er alvorlig, og det er behov for umiddelbar kontakt, bør det først varsles over 

telefon. Det er døgnåpne beredskapstelefoner ved Folkehelseinstituttet og Mattilsynet. 

• Folkehelseinstituttet, Mattilsynet, kommuneoverlegene og Helsedirektoratet har alle en 

selvstendig rett, av og til plikt, til å varsle befolkningen. Det er viktig at informasjonen er 

samordnet og likelydende.  

 

   5  Varsling 
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5.1   Varsling  

Med varsling menes en beskjed som formidles umiddelbart på en slik måte at varsleren straks kan 

forvisse seg om at mottakeren har fått varslet. 

Straks det oppstår mistanke om at det pågår et utbrudd, eller et utbrudd blir påvist, er det viktig at 

alle som har et ansvar i oppklaringsarbeidet, varsles umiddelbart, slik at nødvendig samarbeid kan 

etableres for å sikre at det hurtig iverksettes en effektiv, koordinert innsats. I tillegg kan også andre 

instanser som ikke har direkte ansvar for utbruddsoppklaringen, varsles eller informeres. En samlet 

oversikt over pliktige og frivillige varslings- og informasjonsrutiner ved utbrudd eller mistanke om 

utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser, er presentert i tabell 5.1 på slutten av 

dette kapittelet.  

Varsel skal sendes straks mistanken oppstår, slik at ikke verdifull tid går tapt.  

Varsel om utbrudd skal sendes selv om sykdommen ikke er meldingspliktig til MSIS, og man skal ikke 

vente med å varsle til diagnosen er fastslått.  

Dersom utbruddet er forårsaket av en sykdom som er meldingspliktig til MSIS, skal hvert enkelt 

sykdomstilfelle også meldes dit. Leger og medisinske laboratorier har plikt til å melde alle tilfeller av 

nærmere bestemte smittsomme sykdommer, uansett om pasientene tilhører et utbrudd eller ikke. 

Mattilsynet melder ikke til MSIS, men skal sende varsel om utbrudd gjennom Vesuv. 

Mattilsynets rutiner for intern og ekstern varsling er beskrevet i Mattilsynets Faglige beredskapsplan 

på matområdet (FBP) og Mattilsynets administrative beredskapsplan (ABP), der det er snarveier til 

aktuelle dokumenter på Mattilsynets intranett. 

 

Pliktig varsling til ansvarlige myndigheter 

Regelverket 

Varsling om utbrudd og enkelttilfeller av smittsomme sykdommer er regulert i MSIS-forskriften 

kapittel 3 og smittevernloven § 4-10. En oversikt over hvilke bestemmelser som til enhver tid gjelder, 

er presentert på Folkehelseinstituttets nettsider under adressen www.utbrudd.no.  

Regelverkets bestemmelser om pliktig varsling av utbrudd med næringsmiddelbårne sykdommer og 

zoonoser, er sammenfattet nedenfor, samt i figur 5.1 og i tabell 5.1. Disse reglene skal følges, uansett 

om det er et lokalt eller nasjonalt utbrudd.  

1. Enhver lege er forpliktet til straks å varsle kommuneoverlegen i den eller de kommunene der 

pasientene bor, dersom legen påviser eller får mistanke om utbrudd av smittsom sykdom. 

(MSIS-forskriften § 3.3). Leger ved medisinsk mikrobiologiske laboratorier og andre 

sykehusavdelinger skal, i likhet med enhver annen lege, straks varsle kommuneoverlegen.  

2. Kommuneoverlegen skal, dersom mistanken ikke raskt kan avkreftes, straks varsle 

Folkehelseinstituttet. 

3. Folkehelseinstituttet skal varsle Helsedirektoratet, dersom utbruddet er alvorlig. 

http://www.utbrudd.no/
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4. Kommuneleger som får opplysninger om mistenkt eller påvist smittsom sykdom som kan 

være overført med næringsmidler, eller som kan skyldes smitte fra dyr, skal varsle det lokale 

mattilsynet (MSIS-forskriften §§ 3-9 og 3-10). 

5. Mattilsynet skal straks underrette kommunelegen og Folkehelseinstituttet ved mistanke om 

eller tilfelle av smittsom dyresykdom som kan utgjøre en fare for mennesker eller ved 

mistanke om smittsom sykdom som formidles til mennesker via næringsmidler, uten hinder 

av lovbestemt taushetsplikt (smittevernloven § 4-10). . 

6. Folkehelseinstituttet og Mattilsynet hovedkontor varsler EU og WHO i henhold til 

internasjonale bestemmelser. 

7. Mattilsynet, kommuneoverleger og Folkehelseinstituttet varsler eventuelt befolkningen med 

hjemmel i henholdsvis matloven og smittevernloven (se avsnitt 5.4). 

Gjensidig varslingsplikt mellom Mattilsynet og kommuneoverlegen 

Det følger av punktene 4 og 5 ovenfor at det er gjensidig varslingsplikt mellom Mattilsynets lokale 

avdeling og kommuneoverlegen. Det fremgår av ordlyden i forskriften at denne plikten gjelder ikke 

bare ved mistenkt eller påvist utbrudd, men også for enkelttilfeller av næringsmiddelbåren eller 

zoonotisk sykdom hos dyr eller mennesker, som det er viktig at den andre etaten er gjort kjent med. 

Varslingsplikten omfatter dessuten smittebærertilstander hos dyr, dersom dette kan medføre 

smitterisiko for mennesker. 

Gjensidig varslingsplikt mellom Mattilsynet og Folkehelseinstituttet 

I medhold av smittevernloven § 4-10 skal Mattilsynet varsle Folkehelseinstituttet (punkt 5 ovenfor). 

Det er ikke eksplisitt spesifisert i regelverket at Folkehelseinstituttet skal varsle Mattilsynet, men slik 

varsling er både logisk og nødvendig for at hver av etatene skal kunne ivareta sine forpliktelser innen 

hvert sitt ansvarsområde. Folkehelseinstituttet og Mattilsynets hovedkontor har derfor laget en 

skriftlig avtale som tilplikter hver av partene å varsle eller informere hverandre om relevante 

sykdomsutbrudd og andre hendelser, for eksempel zoonotiske dyresykdommer. Det er følgelig 

etablert gjensidig varslingsplikt mellom Mattilsynets hovedkontor og Folkehelseinstituttet. 

Varslingsplikten fra Mattilsynets lokale avdeling til Folkehelseinstituttet er ivaretatt gjennom det 

nettbaserte utbruddsvarslingssystemet Vesuv (se nedenfor). 

Varsling med pasientopplysninger 

Varsling fra helsevesenet (inkludert Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegene) til Mattilsynet, 

eller til andre instanser utenfor helsevesenet, skal ikke skje med pasientnavn uten at vedkommende 

pasienter har gitt samtykke til det. I henhold til MSIS-forskriften skal varsel fra kommuneoverlegen til 

Mattilsynet inneholde opplysninger om den antatte sykdommen, det antatte smittetidspunktet, 

pasientens alder og bostedskommune, samt eventuelt hvilket næringsmiddel som er mistenkt og 

hvor det ble omsatt. For antatt smitte fra dyr skal varslet inneholde opplysninger om den antatte 

sykdommen, pasientens alder og bostedskommune, samt eventuelt hvilket dyr som er mistenkt og 

hvor det befinner seg (jf. MSIS-forskriften §§ 3-9 og 3-10 med merknader). 

Varsling fra Mattilsynet til helsevesenet kan skje med personnavn, uten hinder av lovbestemt 

taushetsplikt, dersom kommuneoverlegen ber om det, uten at det kreves samtykke fra den personen 

det gjelder (se avsnitt 8.5, og smittevernloven § 2-2). 
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Retningslinjer for samarbeid i kommunen, med rutiner for varsling  

Det er laget retningslinjer for samarbeidet mellom Mattilsynets lokale avdeling og 

kommuneoverlegen, der rutiner for varsling inngår som en viktig del (se kapittel 2 og kapittel 22 om 

fordeling av ansvar og oppgaver). I brukerveiledningen til retningslinjene presiseres det at partene 

bør diskutere nøye hvordan varsling og annen informasjonsutveksling skal foregå, for å finne en 

praktisk løsning som lar seg gjennomføre i kommunen, innenfor gjeldende bestemmelser (kapittel 

21).  

Rutinene nedfelles i en samarbeidsavtale som bygger på retningslinjene. Avtalen kan inkluderes i 

kommunens beredskapsplaner som kommuneoverlegen er forpliktet til å lage.  

 Retningslinjer for samarbeidet i kommunene 

 Brukerveiledning for retningslinjene 

FIGUR 5.1 Regelverkets bestemmelser for pliktig varsling og informasjonsutveksling ved 

mistenkte eller påviste utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser  

Den gjensidige varslingsplikten mellom Mattilsynets lokale avdeling og kommuneoverlegen er fremhevet med 

en sirkel. Stiplete linjer viser direkte varsling til Folkehelseinstituttet, noe regelverket åpner for dersom 

kommuneoverlegen ikke kan nås, men kommuneoverlegen skal likevel varsles ved første anledning.  

Varsling mellom Mattilsynets hovedkontor og Folkehelseinstituttet er regulert i smittevernloven (§ 4-10) og er 

beskrevet i en skriftlig samarbeidsavtale. Varsling til EU og WHO er regulert gjennom internasjonale 

overenskomster.  

 

Varsling til andre instanser  

Regelverkets bestemmelser om varsling utelukker ikke at det kan etableres kontakt på tvers av de 

pliktige informasjonsveiene. Graden av varsling og informasjonsutveksling utover de lovpålagte 

rutinene er avhengig av utbruddets omfang, hvilken sykdom det dreier seg om, og hvilken smittekilde 

som mistenkes.  
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Varslingen skal skje hovedsakelig etter prinsippet «need to know», men enkelte etater kan bidra med 

viktig informasjon og kunnskap som kan være av vesentlig betydning for identifikasjon av årsaken til 

utbruddet og implementering av kontrolltiltak, selv om de ikke er direkte involvert i 

oppklaringsarbeidet. 

Det kan være nødvendig å oppfordre helsetjenesten til økt årvåkenhet med henblikk på å identifisere 

pasienter som tilhører utbruddet, om nødvendig gjennom modifikasjon av diagnostiske metoder, 

inkludert laboratorieprosedyrer. Hovedhensikten er å avdekke størrelsen og utbredelsen av 

utbruddet og rekruttere et tilstrekkelig antall pasienter til intervju og annen etterforskning (avsnitt 

8.5). For noen sykdommer kan det også være viktig å identifisere pasienter som trenger behandling, 

eller som bør ekskluderes fra situasjoner der de kan spre smitte (kapittel 12).  

Eksempler: 

• Ved lokale utbrudd varsler kommuneoverlegen legene i kommunen, legevakta, medisinsk 

mikrobiologisk laboratorium, andre sykehusavdelinger og kommuneoverleger i nabokommuner, 

dersom det er behov for det. Ved nasjonale utbrudd vil Folkehelseinstituttet ta kontakt med 

kommuneoverlegene i alle berørte kommuner. 

• Det kan være aktuelt å varsle befolkningen generelt eller spesielle risikogrupper (avsnitt 5.4). 

• Det er en fordel om medisinsk mikrobiologiske laboratorier varsler Folkehelseinstituttet direkte 

(kapittel 17). Dette er spesielt aktuelt ved mistanke om utbrudd som omfatter flere kommuner, 

men der antallet tilfeller i hver enkelt kommune er for lavt til at det er et lokalt problem, og der 

varsling til kommuneoverlegene følgelig er uhensiktsmessig. 

• Ved nasjonale utbrudd varsler Folkehelseinstituttet om nødvendig de medisinsk mikrobiologiske 

laboratoriene gjennom nettsiden MikInfo. Hensikten er å informere om utbruddet og eventuelt gi 

råd om diagnostiske metoder. 

• Mattilsynet informerer berørte virksomheter og bransjeorganisasjoner om mistanke mot 

produkter, dyr eller innsatsvarer, og holder dem orientert om hvordan utbruddet og 

utbruddsoppklaringen forløper.  

• Ved lokale utbrudd varsler Mattilsynet eventuelt vannverket og andre tekniske etater i 

kommunen. 

• Ved nasjonale utbrudd, og ved alvorlige lokale utbrudd, informerer Mattilsynets hovedkontor og 

Folkehelseinstituttet de relevante departementene.  

• Mattilsynets hovedkontor og Folkehelseinstituttet informerer Veterinærinstituttet om relevante 

utbrudd som det er vesentlig at Veterinærinstituttet er kjent med. 

• Mattilsynets kontorer varsler hverandre i henhold til Mattilsynets interne varslingsrutiner.  

 

Varsling av mistenkte og bekreftete utbrudd til Folkehelseinstituttet 

Varsler om utbrudd til Folkehelseinstituttet skal sendes så snart som mulig gjennom Vevbasert 

system for utbruddsvarsling (Vesuv) som finnes på instituttets nettsider under www.utbrudd.no, eller 

direkte på www.vesuv.no (se faktaboksen nedenfor). Det er også mulig å varsle Folkehelseinstituttet 

på følgende måter: 

• per e-post til utbrudd@fhi.no 

http://www.utbrudd.no/
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• over telefon i arbeidstiden til 21 07 66 43, eller 

• over telefon utenom arbeidstiden til instituttets døgnåpne Smittevernvakt på 21 07 63 48. 

Dersom utbruddet er alvorlig, og det er behov for umiddelbar kontakt, skal det først varsles over 

telefon for å sikre at varslet straks blir mottatt. Varsling gjennom Vesuv skal likevel utføres så snart 

som mulig (figur 5.2). 

Hensikten med rask varsling er sammenfattet i avsnitt 5.2. I en tidlig fase av utbruddet er det viktig at 

Folkehelseinstituttet og Mattilsynets hovedkontor får anledning til å se varslet i nasjonalt og 

internasjonalt perspektiv, for blant annet å vurdere om flere kommuner er, eller står i fare for å bli, 

rammet. Sentrale myndigheter kan også vurdere om utbruddet kan ha internasjonale forgreninger. 

Ved tidlig varsling kan Folkehelseinstituttet og Mattilsynets hovedkontor gi tilbud om faglig bistand 

og veiledning i oppklaringsarbeidet, samt gi råd om håndtering av utbruddet, blant annet om 

informasjon til befolkningen gjennom massemediene (se avsnitt 5.4). 

 

 

Vesuv - Vevbasert system for utbruddsvarsling 

I 2005 innførte Folkehelseinstituttet i samarbeid med Mattilsynet et vevbasert 

(nettbasert) system for utbruddsvarsling (Vesuv). Systemet ivaretar spesialist- og 

kommunehelsetjenestenes varslingsplikt etter MSIS-forskriften kapittel 3 samt 

Mattilsynets varslingsplikt etter smittevernloven § 4-10, og skal benyttes ved varsling av 

utbrudd til Folkehelseinstituttet. 

Både helsetjenesten og Mattilsynet skal derfor sende varsler via Vesuv. Vesuv er 

tilgjengelig på instituttets nettsider under www.utbrudd.no eller direkte på 

www.vesuv.no. Der finnes også en brukerveiledning.  

Ved å varsle gjennom Vesuv oppnås følgende: 

• Folkehelseinstituttet mottar automatisk et varsel. 

• Ved lokale utbrudd kan kommuneoverlegen og Mattilsynet lokale avdeling varsle og 

informere hverandre, eventuelt etter at de først har varslet hverandre over telefon. 

Begge etater kan deretter på en enkel måte samarbeide om å oppdatere og supplere 

informasjonen i Vesuv etterhvert som oppklaringen av utbruddet går fremover, og 

etter at utredningen er ferdig. 

• Systemet kan også fungere som intern varsling og informasjonsutveksling mellom 

Mattilsynets kontorer. Mattilsynets hovedkontor har tilgang på all informasjon om 

utbrudd varslet av Mattilsynet i Vesuv.  

• All informasjon om utbruddene samles i én database. Dermed får nasjonale 

myndigheter bedre data om forekomst av, og årsaker til, utbrudd i Norge ved å 

sammenstille og analysere opplysninger fra databasen. Slike opplysninger er 

retningsgivende for tiltak og prioriteringer, og er også nødvendige for å ivareta 

internasjonale forpliktelser om utbruddsvarsling og periodisk rapportering. 

http://www.utbrudd.no/
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FIGUR 5.2 Varsling av utbrudd som kan skyldes smitte fra næringsmidler eller dyr 

 

Pliktig varsling av enkelttilfeller av alvorlige, smittsomme sykdommer 

Uansett om det er mistanke om utbrudd eller ikke, skal leger og annet helsepersonell som påviser 

eller mistenker tilfeller av nærmere bestemte alvorlige, smittsomme sykdommer, umiddelbart varsle 

kommuneoverlegen (MSIS-forskriften § 3-2). Dersom kommuneoverlegen ikke er tilgjengelig, skal 

Folkehelseinstituttet varsles direkte, men kommuneoverlegen skal likevel varsles ved første 

anledning. Kommuneoverlegen skal varsle Folkehelseinstituttet. Kommuneoverlegen varsler også 

Mattilsynets lokale avdeling, dersom sykdommen kan skyldes smitte fra mat, vann, dyr eller en 

annen kilde under Mattilsynets forvaltningsområde (MSIS-forskriften §§ 3-9 og 3-10).  

Dersom Mattilsynet får henvendelser fra personer, og det er mistanke om at vedkommende har en 

alvorlig sykdom som omfattes av varslingsplikten (for eksempel botulisme eller HUS), skal Mattilsynet 

umiddelbart varsle kommuneoverlegen. Dersom kommuneoverlegen ikke er tilgjengelig, skal 

Folkehelseinstituttet varsles direkte, men kommuneoverlegen skal likevel varsles ved første 

anledning. 

Varlingsveiene er dermed de samme som ved utbrudd. 

Varsler til Folkehelseinstituttet formidles per telefon eller e-post, som beskrevet ovenfor (avsnitt 

5.1). Varslet erstatter ikke den vanlige meldingen til MSIS, som leger og laboratorier sender, men 

kommer i tillegg til meldingen.  

Følgende sykdommer skal varsles på denne måten: botulisme, difteri, diaréassosiert hemolytisk 

uremisk syndrom (HUS), enterohemoragisk E. coli (EHEC) -infeksjon, flekktyfus, hemoragisk feber, 

kolera, kopper, legionellose, meningokokksykdom, meslinger, miltbrann, pest, poliomyelitt, rabies, 

røde hunder, sars og trikinose (jf. MSIS-forskriften § 3.1 med merknader). 

Enkelte av disse sykdommene kan også opptre hos dyr. Dersom Mattilsynet påviser eller mistenker 

tilfeller hos dyr, skal de varsle som beskrevet foran; det følger av smittevernloven § 4-10. 

Varslingsplikten omfatter dessuten smittebærertilstander hos dyr, dersom dette kan medføre 

smitterisiko for mennesker, og påvisning av slike agens i næringsmidler eller i matkjeden. 
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Varsling fra sykehus og helseinstitusjoner til Mattilsynet 

Varslingsbestemmelsene i MSIS-forskriften uttrykker ikke eksplisitt en varslingsplikt fra sykehus og 

helseinstitusjoner til Mattilsynet ved utbrudd eller enkelttilfeller som kan skyldes smitte fra mat eller 

vann, selv om slik varsling er logisk og nødvendig for rask oppklaring av utbruddet. Imidlertid 

inneholder matloven bestemmelser som tilplikter enhver næringsmiddelvirksomhet å varsle 

Mattilsynet ved mistanke om fare for helseskadelige næringsmidler (§ 6 første ledd): 

 Foreligger det grunn til mistanke om fare for helseskadelige næringsmidler eller helse- eller 

miljøskadelige innsatsvarer, skal virksomheten umiddelbart varsle tilsynsmyndigheten. 

Matlovens definisjon av virksomhet omfatter ethvert privat eller offentlig foretak som utfører 

produksjon, bearbeiding og distribusjon av innsatsvarer og næringsmidler, herunder drikkevann (§§ 2 

og 4). Sykehus og helseinstitusjon er følgelig virksomheter etter matloven og har dermed plikt til å 

varsle Mattilsynet direkte ved utbrudd eller enkelttilfeller der smittekilder mistenkes å være et 

næringsmiddel.  

5.2   Hvorfor er det nødvendig å varsle? 

Hensikten med å varsle lokale myndigheter er å: 

• Gi kommuneoverlegen og Mattilsynets lokale avdeling mulighet for å se utbruddet i sammenheng 

med andre opplysninger og hendelser innen kommunen, slik at omfanget av utbruddet kan 

kartlegges, og hypoteser om årsaken kan dannes. Har flere leger rapportert om tilsvarende 

problemer? Har utbruddet en større utbredelse enn man først fikk inntrykk av? (avsnitt 8.2). 

Kjenner Mattilsynet til kontaminerte næringsmidler eller andre hendelser som kan ha betydning? 

• Gi kommuneoverlegen og Mattilsynet mulighet til i fellesskap å avgjøre hvorvidt mistanken om 

utbrudd kan bekreftes (avsnitt 4.3), og om utbruddet bør utredes nærmere (avsnitt 4.4). 

• Koordinere samarbeidet om etterforskningen, fordele oppgaver og avtale rutiner for rapportering 

av fremdrift og resultater, samt eventuelt etablere en samarbeidsgruppe (avsnitt 5.3 nedenfor). 

• Gi kommunale myndigheter informasjon slik at de kan foreta pliktig utbruddsvarsling og 

rapportering til nasjonale myndigheter (avsnitt 5.1). 

 

Hensikten med å varsle nasjonale myndigheter er å: 

• Gi Folkehelseinstituttet og Mattilsynets hovedkontor mulighet for å se utbruddet i nasjonal og 

internasjonal sammenheng, slik at omfanget av utbruddet kan avdekkes og hypoteser om årsaker 

dannes. Er flere kommuner eller andre land rammet? Er det mottatt varsler eller informasjon fra 

utlandet om kontaminerte næringsmidler? 

• Få tilbud om bistand, råd, veiledning og informasjon fra Folkehelseinstituttet og Mattilsynets 

hovedkontor (kapittel 2). 

• Bidra til nasjonal overvåking av forekomsten av og årsaker til utbrudd, slik at myndighetene kan ta 

beslutninger om tiltak og foreta prioriteringer på bakgrunn av denne overvåkingen. 



 
Side 50 

 

• Gjøre det mulig å avsløre overlagt spredning av smittestoffer (bioterror). 

• Gi nasjonale myndigheter informasjon slik at de kan ivareta pliktig internasjonal utbruddsvarsling 

og periodisk rapportering. 

 

Hensikten med å varsle internasjonale myndigheter 

Som ledd i det internasjonale samarbeidet har Norge plikt til å varsle andre land om utbrudd som kan 

ha forgreninger til utlandet. Norske myndigheter har også plikt til å varsle om kontaminerte 

næringsmidler som kan ha internasjonal distribusjon, selv om det ikke er mistanke om eller påvist 

smitte til mennesker.  

Kontakt med og varsling til utenlandske myndigheter og internasjonale varslings- og 

overvåkingssystemer, ivaretas av Folkehelseinstituttet (ECDC, IHR, EWRS) og Mattilsynets 

hovedkontor (EFSA, RASFF, OIE, INFOSAN). Varsler mottatt fra utlandet om utbrudd eller 

kontaminerte næringsmidler, gjør det mulig for nasjonale myndigheter å undersøke om varslet kan 

relateres til sykdomstilfeller eller utbrudd i Norge, slik at det eventuelt kan iverksettes tiltak for å 

forebygge sykdom, for eksempel ved å trekke produkter fra markedet. 

Ved påvisning av helsefare i importerte eller eksporterte produkter skal Mattilsynet straks utarbeide 

meldinger til Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) i henhold til vedtatte rutiner. Utarbeiding 

av RASFF-meldinger og oppfølging av innkomne meldinger er beskrevet i Mattilsynets Faglige 

beredskapsplan på matområdet (FBP), der det er snarveier til aktuelle dokumenter. 

 

5.3   Samarbeidsgruppe ved lokale utbrudd 

Ved mange større, lokale utbrudd vil det være aktuelt å etablere, så snart som mulig, en 

samarbeidsgruppe der berørte instanser er representert, for å sikre effektiv og koordinert oppklaring 

av utbruddet. Straks gruppen er etablert er det nødvendig å informere medlemmene om 

regelverkets bestemmelser når det gjelder fordeling av ansvar og oppgaver mellom etatene 

(beskrevet i kapittel 2). Dette bør være avklart på forhånd, for å unngå unødvendige diskusjoner om 

dette i en utbruddssituasjon. Når oppgaver skal fordeles, er det av kritisk betydning at 

samarbeidsgruppen tar hensyn til denne ansvarsfordelingen, så vel som til linjestyringen innen hver 

etat. 

Oppgavene til samarbeidsgruppen kan blant annet være å: 

• Fordele oppgaver i henhold til ansvarsprinsippet. 

• Avtale rutiner for rapportering av fremdrift og resultater, i form av møter, telefonkontakt, e-post 

o.l. 

• Bli enige om relevante tiltak og hvordan disse skal iverksettes (kapittel 12). 

• Beslutte hvilke prøver som skal samles inn, og hvilke laboratorieundersøkelser som skal 

rekvireres. 

• Ta beslutninger om å inspisere mistenkte virksomheter. 

• Planlegge og gjennomføre intervjuundersøkelser. 
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• Planlegge og publisere informasjon til befolkningen gjennom massemediene. Avtale hva 

informasjonen skal bestå av, hvordan den skal utformes, og hvem som skal ivareta kontakt med 

mediene og svare på henvendelser fra publikum (avsnitt 5.4). De operative etterforskerne bør 

skjermes for tidkrevende mediehenvendelser, slik at de kan konsentrere seg om oppgavene. 

Dette kan gjøres ved å utpeke en mediekontakt.  

• Kontakte Folkehelseinstituttet for å be om råd, veiledning og informasjon, og eventuelt anmode 

om bistand fra Nasjonal feltepidemiologisk gruppe (kapittel 2). 

• Informere andre relevante samarbeidspartnere og etater, for eksempel helsetjenesten, 

sykehusavdelinger og mikrobiologiske laboratorier, samt vannverket og andre tekniske etater. 

• Utarbeide rapporter. 

 

5.4  Informasjon til befolkningen gjennom massemediene  

Nasjonale utbrudd 

Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og Helsedirektoratet har laget retningslinjer for samordning av 

ekstern kommunikasjon som skal brukes ved nasjonale utbrudd. Ved mange utbrudd vil Mattilsynets 

hovedkontor og Folkehelseinstituttet legge ut samordnet informasjon på sine respektive nettsider og 

eventuelt utarbeide en felles medieplan. Retningslinjene er beskrevet i et eget avsnitt (14.5.6) i 

kapittel 14: 

•    Nasjonale utbrudd 

Lokale utbrudd 

Ved lokale utbrudd har både kommuneoverlegen og Mattilsynet lokale avdeling rett, og av og til 

plikt, til å informere befolkningen med hjemmel i henholdsvis smittevernloven og matloven. Det er 

viktig at begge parter har gjensidig respekt og forståelse for dette, og at slik forståelse etableres før 

utbrudd finner sted, for å unngå konflikter (kapittel 2).  

Når det foreligger et utbrudd, må man søke å bli enige om hvordan kontakt med befolkningen 

gjennom massemediene skal håndteres, og hvilket budskap som skal formidles (avsnitt 5.3).  

Innholdet i informasjonen 

Uansett om utbruddet er nasjonalt eller lokalt, kan informasjon til befolkningen gjennom 

massemediene inneholde følgende (figur 5.3): 

• Opplysninger om utbruddets omfang og hvordan situasjonen utvikler seg, uten unødvendig 

dramatikk. Dersom årsaken ikke er kjent, skal dette fremgå. 

• Opplysninger om hva som blir gjort for å finne årsaken, og hva som er planlagt, hvilke tiltak som er 

iverksatt, og hvilke etater som har ansvaret for ulike ledd i oppklaringen. Det er viktig å formidle 

positiv informasjon om at noe blir gjort for å bringe situasjonen under kontroll.  

• Samtidig må man skape forståelse for at oppklaringen kan ta tid, og at mange utbrudd aldri blir 

oppklart. Publikum kan også gjøres oppmerksom på at resultater oppnådd på et tidlig stadium i 

etterforskningen, kan bli forandret etterhvert som oppklaringsarbeidet går fremover.  
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• Opplysninger om sykdommen som forårsaket utbruddet, uten medisinsk terminologi, sjargong 

eller forkortelser. 

• Råd til befolkningen om hvordan de kan unngå å bli smittet (f.eks. koke vannet eller unngå 

bestemte næringsmidler). Advarsler til befolkningen angående bestemte produkter med vid 

distribusjon skal skje i samarbeid med Mattilsynets hovedkontor. Det kan være nyttig å publisere 

bilder av de aktuelle produktene.  

• Informasjon om hva folk bør gjøre dersom de blir syke, hvor de kan henvende seg, og hvordan de 

skal forholde seg for å unngå å smitte andre. 

• Opplysninger om hvor folk og journalister kan henvende seg for å få svar på spørsmål. (Operative 

etterforskere bør skjermes). 

• Forklaring på hvorfor tidligere informasjon og råd må forandres etter at nye resultater er 

fremkommet.  

• Oppfordring til dem som er blitt syke, om å melde seg (f.eks. til prøvetaking, behandling eller 

intervju) (avsnitt 8.5). 

• Generelle helseopplysninger angående næringsmiddelbårne sykdommer eller zoonoser og om 

hygieniske prinsipper inkludert mattrygghet. 

• Oppdatert informasjon om situasjonen, og en sluttrapport som oppsummerer utbruddet og 

oppklaringsarbeidet, med kreditt til alle som har bidratt (kapittel 13). 

Informasjonen skal være kortfattet og fokusert 

Det er ikke nødvendig å inkludere alle momentene ovenfor i samme melding. Informasjonen skal 

være så kortfattet som mulig og må fokusere på hovedbudskapet. Tenk gjennom hva hensikten er: Gi 

råd til befolkningen om hvordan de kan unngå å bli syke, for eksempel unngå visse næringsmidler 

eller koke vannet? Rekruttere intervjuobjekter? Berolige befolkningen om at noe blir gjort?  

Informasjonen skal være samordnet og likelydende 

Det er viktig at all informasjon om utbruddet er samordnet og likelydende, slik at ikke ulike aktører 

presenterer divergerende opplysninger. I nettmeldinger bør det legges inn snarveier til andre 

aktørers nettsider. Ved lokale utbrudd er det ønskelig at både kommuneoverlegen og Mattilsynet 

lokale avdeling, eventuelt også andre samarbeidspartnere undertegner pressemeldinger, annen 

informasjon og sluttrapporten.  

Informasjonen skal ikke inneholde sensitive opplysninger 

Informasjonen skal uansett ikke inneholde opplysninger som gjør det mulig å identifisere 

enkeltpersoner. Fortrolige opplysninger om driftsforhold eller produksjonsrutiner ved 

næringsmiddelvirksomheter må ikke omtales.  

Informasjonen kan fremme helseopplysning 

Sykdomsutbrudd får ofte stor oppmerksomhet. Dette er en gylden anledning til å fremme 

helseopplysning. Slike opplysninger behøver ikke bare være rettet mot det konkrete utbruddet, men 

bør om mulig også sikte mot å forebygge sykdom i fremtiden, blant annet gjennom informasjon om 
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generelle hygieniske prinsipper, kjøkkenhygiene og mattrygghet. Hva slags sykdommer er dette? Hva 

betyr de for samfunnet og den enkelte? Hvordan kan man generelt unngå slike sykdommer? Hva skal 

folk gjøre dersom de blir syke? 

FIGUR 5.3 Informasjon til befolkningen gjennom massemediene 

 

 

Prosedyrer for Mattilsynet kommunikasjon, inkludert informasjon til forbruker, er beskrevet i 

Mattilsynets Faglige beredskapsplan på matområdet (FBP) der det er snarvei til aktuelle dokumenter 

på Mattilsynets intranett. 
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TABELL 5.1 Samlet oversikt over pliktige og frivillige varslings- og informasjonsrutiner ved 

utbrudd eller mistanke om utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser 

 

Utbrudd eller mistanke om utbrudd erkjennes av Følgende varsles / informeres a  

Enhver lege i sin yrkespraksis Kommuneoverlegen  

Kommuneoverlegen 
Folkehelseinstituttet  

Mattilsynets lokale avdeling 

Kommunens leger, legevakta 

Medisinsk mikrobiologisk laboratorium, eventuelt 

også andre sykehusavdelinger 

Befolkningen, risikogrupper 

Kommuneoverleger i nabokommuner 

Mattilsynets lokale avdelinger eller regioner 

 

Kommuneoverlegen 

Mattilsynets regioner og avdelinger b 

Mattilsynets hovedkontor b 

Folkehelseinstituttet 

Berørte virksomheter, vannverk og andre tekniske 

etater i kommunen 

Befolkningen 

Medisinsk mikrobiologisk laboratorium eller andre 

sykehusavdelinger  

Kommuneoverlegen 

Folkehelseinstituttet 

Folkehelseinstituttet ved MSIS eller Vesuv 
Kommuneoverlegen 

Helsedirektoratet (dersom utbruddet er alvorlig) 

Helse- og omsorgsdepartementet 

Mattilsynets hovedkontor c 

Nasjonalt referanselaboratorium i medisinsk 

mikrobiologi for det aktuelle agens 

Veterinærinstituttet d 

Befolkningen 

Andre lands myndigheter 

Internasjonale varslingssystemer 
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Nasjonalt referanselaboratorium i medisinsk 

mikrobiologi for det aktuelle agens 

Folkehelseinstituttet 

Medisinsk mikrobiologiske laboratorier 

Mattilsynets hovedkontor 
Folkehelseinstituttet c 

Mattilsynets regioner og avdelinger b 

Veterinærinstituttet d 

Virksomheter og bransjeorganisasjoner 

Matdepartementer og direktorater 

Befolkningen 

Andre lands myndigheter 

Internasjonale varslingssystemer 

 

a Pliktige varslingsrutiner hjemlet i lover og forskrifter er skyggelagt. 

b Intern varsling mellom Mattilsynets kontorer (avsnitt 5.1). 

c Gjensidig varsling mellom Folkehelseinstituttet og Mattilsynets hovedkontor i henhold til skriftlig 

samarbeidsavtale. 

d Folkehelseinstituttet og Mattilsynets hovedkontor informerer Veterinærinstituttet om relevante utbrudd som 

det er vesentlig av Veterinærinstituttet er kjent med. 
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Foreløpig og etiologisk diagnose 

Avsnitt Side 

Hovedpunkter  
6.1  Etiologisk diagnose  
    -  Etiologien gir informasjon om sykdommens inkubasjonsperiode  
    -  Etiologien gir informasjon om aktuelle smittekilder  
    -  Mikrober fra pasienter og mistenkte smittekilder kan sammenlignes  
    -  Kjennskap til etiologien gjør det mulig å lage en spesifikk kasusdefinisjon  
    -  Kjennskap til etiologien gjør det mulig å iverksette spesifikke tiltak  
6.2  Ta prøver av utvalgte pasienter  
    -  Prøvematerialet  
    -  Laboratorier  
    -  Analyse av prøvene  
6.3  Foreløpig diagnose  
     -  Bakterielle intoksikasjoner  
     -  Lokale tarminfeksjoner  
     -  Systemiske infeksjoner  
     -  Spesielle forgiftninger  
Smittevernveilederen (faktaboks)  
         

Hovedpunkter 

• Den etiologiske diagnosen, som angir hvilket smittestoff som forårsaket utbruddet, er ikke alltid 

nødvendig for behandling av pasientene, men i utbruddsoppklaring er den et viktig spor som kan 

være av avgjørende betydning for oppklaringsarbeidet.  

• Den etiologiske diagnosen gir informasjon om inkubasjonstiden for sykdommen. Det er innen 

dette tidsrommet smitten mest sannsynlig må ha funnet sted, og det er forhold i dette 

tidsrommet man må konsentrere den videre etterforskning om. 

• Kjennskap til etiologien kan bidra til å danne hypoteser om smittekilder og bakenforliggende 

årsaker, siden de fleste agens er knyttet til spesifikke reservoarer, smittekilder og hygienefeil. 

• Etiologien gjør det også mulig å iverksette spesifikke, forebyggende tiltak tilpasset det aktuelle 

agens.   

• Smittestoff isolert fra pasientene kan sammenlignes med mikrober påvist i mistenkte smittekilder 

for å bekrefte, sannsynliggjøre eller avkrefte en mulig årsakssammenheng.  

• For å stille diagnosen er det nødvendig å ta prøver av pasienter som er representative for 

utbruddet. I påvente av en etiologisk diagnose, kan man danne en foreløpig diagnose ved hjelp av 

kliniske opplysninger.  

 

 

   6  Still diagnosen 
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6.1   Etiologisk diagnose 

Den etiologiske diagnosen forteller hvilket smittestoff som forårsaket sykdommen, og forutsetter at 

et slikt, kausalt agens eller spesifikke antistoffer er påvist ved laboratorieundersøkelser av prøver fra 

pasienter. For enkelte sykdommer er imidlertid de kliniske ytringsformer er så karakteristiske at man 

på dette grunnlag med stor sannsynlighet kan fastslå etiologien.  

Den etiologiske diagnosen er ikke alltid nødvendig for behandling av pasientene, men ved oppklaring 

av utbrudd har den vesentlig betydning av følgende grunner: 

• Etiologien gir informasjon om sykdommens inkubasjonsperiode: 

Ulike agens har forskjellig inkubasjonsperiode (kapittel 19). Når etiologien er kjent, kan man 

derfor ta utgangspunkt i tidspunktet sykdommen startet hos den enkelte pasient og avgrense en 

periode før sykdommen debuterte som tilsvarer inkubasjonstiden for den aktuelle sykdommen. 

Det er innen dette tidsrommet smitten mest sannsynlig må ha funnet sted, og det er forhold i 

dette tidsrommet man må konsentrere den videre etterforskning om.  

For lokale bakterielle og virale tarminfeksjoner er imidlertid verdien av denne informasjonen 

begrenset, fordi det er overlappende inkubasjonsperioder for nesten alle de aktuelle 

infeksjonene. Men, enkelte matbårne infeksjoner kan ha lengre inkubasjonstid enn de øvrige (f. 

eks. hepatitt A, tyfoidfeber og listeriose), mens mikrobielle intoksikasjoner på sin side er 

karakterisert ved svært kort inkubasjon. 

•   Inkubasjonstid for næringsmiddelbårne sykdommer 

• Etiologien gir informasjon om aktuelle smittekilder: 

Mange patogene mikrober er knyttet til spesielle risikofaktorer og reservoarer (kapittel 20). 

Kjennskap til etiologien kan derfor bidra til å danne hypoteser om hvilke smittekilder, 

smittemåter, hygienefeil eller tilberednings- og omsetningsmåter som er involvert. 

•   Reservoarer og risikofaktorer 

• Mikrober fra pasienter og mistenkte smittekilder kan sammenlignes:  

For mange matbårne sykdommer er det nødvendig for å kunne stille diagnosen, at agens er isolert 

fra pasientprøver. Dermed blir det mulig å sammenlikne agens fra pasienter med eventuelle 

agensisolater fra mistenkte smittekilder ved hjelp av mikrobenes fenotypiske og genotypiske 

egenskaper (epidemiologiske markøranalyser).  På denne måten kan man bekrefte, 

sannsynliggjøre eller avkrefte en mulig årsakssammenheng (detaljer er beskrevet i avsnitt 10.1). 

• Kjennskap til etiologien gjør det mulig å lage en spesifikk kasusdefinisjon:  

Ved hjelp av en spesifikk, laboratorie-basert kasusdefinisjon kan etterforskningen konsentreres 

om dem det gjelder (kapittel 7). Opplysninger fra disse personene er nøkkelen til å avsløre 

årsaken til utbruddet. Pasienter med lignende symptomer forårsaket av andre agens kan 

ekskluderes; opplysninger fra slike personer vil være villedende.  

I en utbruddspopulasjon der det samtidig opptrer andre sykdommer med symptomer som ligner, 

kan det være aktuelt å ekskludere pasienter som ikke har en laboratorie-verifisert diagnose, fra 

videre undersøkelser (kapittel 7). For å oppnå dette kan det være nødvendig å innsnevre 
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kasusdefinisjonen ytterligere ved å spesifisere DNA-profilen eller andre egenskaper ved agens, for 

å kunne skille mellom utbruddsstammen og endemiske stammer av mikroben. 

• Kjennskap til etiologien gjør det mulig å iverksette spesifikke tiltak for å hindre 

smittespredning: 

Smittestoffene varierer betydelig når det gjelder evne til å overleve og vokse, for eksempel i 

næringsmidler, i en produksjonsvirksomhet eller kjøkkenmiljø. Det er også store variasjoner når 

det gjelder motstandsdyktighet mot desinfeksjonsmidler, samt evnen til overlevelse og formering 

ved forskjellige typer oppbevaring og tilberedning. Hvilke tiltak som iverksettes, og hvor 

inngripende disse tiltak er, avhenger derfor av smittestoffet. Rutinene for å utelukke 

smittebærere fra arbeid, barnehage, eller andre situasjoner der de kan spre smitte, varierer også 

med hvilket agens som er involvert (kapittel 12). 

 

6.2   Ta prøver av utvalgte pasienter 

De kliniske manifestasjonene av næringsmiddelbårne og zoonotiske sykdommer er sjelden så 

spesifikke at man på dette grunnlag kan avgjøre hvilket smittestoff som er årsaken, selv om 

symptomenes art, rekkefølge og varighet kan gjøre det mulig å danne hypoteser om etiologien.  

For å kunne stille en etiologisk diagnose er det derfor nødvendig å ta prøver av utvalgte pasienter 

som er representative for utbruddet med hensyn til sykdomsdebut, kliniske manifestasjoner og 

demografiske parametere. 

Prøvematerialet  

Prøvematerialets art avhenger av hvilken etiologi som mistenkes. Den nettbaserte 

Smittevernveilederen fra Folkehelseinstituttet inneholder blant annet opplysninger om hva slags 

prøver som er aktuelle for hver enkelt sykdom. Smittevernveilederen finnes på www.fhi.no (se 

faktaboksen nedenfor). Det lokale medisinsk mikrobiologiske laboratoriet kan også kontaktes 

(kapittel 17). 

For langt de fleste sykdommene denne veilederen omhandler, vil det være aktuelt å ta 

avføringsprøver. Ved mistanke om botulisme er blodprøver aktuelt, og ved systemiske infeksjoner er 

det aktuelt å anlegge blodkulturer. Blodprøver er også nødvendig for å påvise antistoffer mot en del 

zoonotiske og næringsmiddelbårne agens, for eksempel Hepatitt A-virus.  

Laboratorier 

Undersøkelse av pasientprøver utføres ved de medisinsk mikrobiologiske laboratoriene, med unntak 

av undersøkelse for botulinum-toksin som utføres ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 

Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (Veterinærhøgskolen NMBU). 

Det lokale laboratoriet kan gi opplysninger om hvordan prøver til mikrobiologiske undersøkelser skal 

tas, hvilken emballasje som skal brukes, og hvor prøvene skal sendes. Prøvetaking av pasienter skal 

skje i helsevesenets regi, men under kommunelegens veiledning og ansvar kan Mattilsynet dele ut 

emballasje til avføringsprøver og foreta innsamling og innsending av prøvene, for eksempel når 

Mattilsynet er hjemme hos en pasient for å gjennomføre et pilotintervju og for å ta prøver av mat, 

vann og dyr (se kapittel 22, Retningslinjer for samarbeidet i kommunene).  

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/19.-kontroll-og-oppfolging-av-pasie/
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/19.-kontroll-og-oppfolging-av-pasie/
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/
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Som ledd i oppklaringsarbeidet kan det være nødvendig å undersøke prøver fra nye pasienter som 

identifiseres under forløpet av utbruddet, fra smittekontakter til pasientene, enkelte befolknings-

grupper som er spesielt utsatt for smitte, og fra mistenkte smittebærere. Sammen med 

oppfølgingsprøver fra pasienter som tilhører risikogrupper for smittespredning (avsnitt 12.1), vil 

dette kunne medføre en betydelig ekstra belastning på laboratoriets rutineaktivitet. 

Ved større utbrudd bør derfor laboratoriet kontaktes for å etablere et overkommelig 

prøvetakingsopplegg. Dersom prøvetilfanget blir for stort, kan laboratoriet vurdere å samarbeide 

med andre laboratorier. 

Analyse av prøvene 

Bakteriologisk avføringsundersøkelse omfatter rutinemessig analyse av en rekke tarmpatogene 

bakterier som Salmonella, Campylobacter, Shigella, Yersinia og Vibrio. Analyse av tarmpatogene E. 

coli er ikke rutine og må rekvireres spesielt; analysene utføres bare ved kliniske eller epidemiologiske 

indikasjoner. 

Undersøkelse av avføringsprøver med hensyn på virus eller parasitter er heller ikke alltid rutine ved 

medisinske laboratorier. Slike analyser må derfor rekvireres spesielt og krever egne 

prøveemballasjer. Dette gjelder blant annet parasittene Giarida og Cryptosporidium. For tiden 

utføres analyser av de mest aktuelle virus ved utbrudd av gastroenteritt (norovirus) ved flere 

medisinske laboratorier. Det lokale laboratoriet og Folkehelseinstituttet kan gi nærmere beskjed om 

hvor slike analyser utføres.  

Ved næringsmiddelbårne intoksikasjoner som skyldes toksiner produsert av mikroorganismer, er 

påvisning av mikrober eller toksiner i avføringsprøver ofte krevende, og eventuelle funn kan være 

problematiske å tolke. Dyrkning av avføringsprøver for sporedannende bakterier (Bacillus cereus og 

Clostridium perfringens) eller Staphylococcus aureus, utføres derfor bare unntaksvis. Diagnosen kan 

imidlertid sannsynliggjøres ved påvisning av bakteriene, deres sporer eller toksiner i matvarer 

pasientene har spist. Det kan uansett være aktuelt å ta avføringsprøver fra pasienter hvor en slik 

etiologi mistenkes, for å kunne utelukke andre agens.  

6.3  Foreløpig diagnose 

Laboratorieundersøkelse av prøver fra pasienter vil ofte kreve mange dager. Verifisering og 

detaljkarakterisering av smittestoffet ved et referanselaboratorium kan ta ytterligere tid. For at ikke 

oppklaringsarbeidet skal forsinkes, er det nødvendig å danne hypoteser om etiologien ved hjelp av 

kliniske opplysninger, i påvente av laboratorieresultatene. Oversikt over symptomer, varighet og 

inkubasjonstid for aktuelle næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser, finnes i kapittel 19: 

 Næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser 

En slik foreløpig diagnose kan også støttes av anamnestiske opplysninger, for eksempel konsum av en 

spesiell type mat, bruk av en spesiell tilberedningsmåte eller kontakt med dyr, som erfaringsmessig 

kan være knyttet til et bestemt agens. Reservoarer, risikofaktorer og smittekilder for en rekke agens, 

er beskrevet i kapittel 20:  

 Reservoarer og risikofaktorer 
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På dette stadiet kan man i beste fall skille mellom følgende sykdomsgrupper (henvisning til grupper i 

parenteser refererer til kapittel 19, Næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser): 

• Bakterielle intoksikasjoner  (Gruppe 1) 

Sykdommer med kort inkubasjonstid (≤ 8 timer) og kort varighet (inntil 2 døgn). Vanligvis 

karakterisert ved oppkast som initialt dominerende symptom, sjelden med feber. Siden 

inkubasjonstiden er kort, vil alle pasienter i et punktkildeutbrudd (avsnitt 8.3) bli syke i løpet av få 

timer. Et slikt debutmønster er derfor en indikasjon på at denne typen sykdom foreligger.  

Agens: Staphylococcus aureus, Bacillus cereus (emetisk type). Botulisme skiller seg ut ved 

karakteristiske nevrologiske manifestasjoner og lengre inkubasjonstid (≥ 12 timer). 

• Lokale tarminfeksjoner   (Gruppe 2-4 ) 

Sykdommer med moderat til lang inkubasjonstid, som regel av flere døgns varighet. Vanligvis 

karakterisert ved diaré som dominerende symptom, ikke sjelden med feber.  

Eksempler på agens: Salmonella, Campylobacter og Yersinia enterocolitica. Infeksjoner med 

Bacillus cereus (diaré-typen) og Clostridium perfringens er karakterisert ved kortere varighet (≤ 48 

timer, unntaksvis lenger) og kortere inkubasjonstid (6-24 timer) enn de øvrige.  

Viral gastroenteritt: Norovirus er det virus som hyppigst smitter via næringsmidler, blant annet 

drikkevann. Inkubasjonstiden for sykdommen er vanligvis 10-48 timer. Varigheten er 1-3 døgn. I 

tillegg til diaré forekommer ofte oppkast, særlig hos barn, og moderat eller ingen feber. 

Sekundærtilfeller er svært vanlig. 

• Systemiske infeksjoner  (Gruppe 5 og 6) 

Sykdommer karakterisert ved sterkt redusert allmenntilstand, ofte med cerebral påvirkning og 

høy feber. Agens: Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi og Listeria monocytogenes. Hepatitt A 

skiller seg ut ved typiske hepatologiske manifestasjoner (ikterus). 

• Spesielle forgiftninger  (Gruppe 8) 

Mistanke om slike sykdommer kan ofte oppstå hvis pasienten har spist en spesiell type mat, for 

eksempel giftig sopp, skjell eller skombroide fisker (makrell, makrellstørje o.l., som kan gi 

histaminforgiftning).  

 

 

Vær oppmerksom på at klassiske bakterielle intoksikasjoner, og infeksjoner med Clostridium 

perfringens, diarétypen av Bacillus cereus og norovirus, kan ha overlappende inkubasjonstid og 

varighet.  
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Smittevernveilederen 

Den nettbaserte Smittevernveilederen (Smittevernboka) finnes på Folkehelseinstituttets 

hjemmesider ww.fhi.no.  

Smittevernveilederen er et lett tilgjengelig oppslagsverk om forebygging og kontroll av 

smittsomme sykdommer, inkludert zoonoser, næringsmiddelbårne infeksjoner og mikrobielle 

intoksikasjoner, med relevans for norske forhold. Her finnes informasjon om smittemåte og 

smittekilder, minste infektive dose, inkubasjonstid, symptomer og forløp, diagnostikk, behandling, 

forebyggende tiltak, tiltak ved enkelttilfeller og utbrudd, samt meldings- og varslingsplikt.  

Veilederen inneholder opplysninger om forekomsten av sykdommene i befolkningen i form av 

diagrammer og tabeller som bygger på MSIS-data. (Enhver kan selv finne daglig oppdatert 

statistikk om forekomsten på www.msis.no (se avsnitt 4.3)). 

Smittevernveilederen inneholder også en rekke temakapitler; flere av disse er aktuelle for dem 

som arbeider med næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser: 

• Smittevernarbeidet i Norge 

• Internasjonalt smittevernsamarbeid 

• Lovverk og smittevern 

• Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) 

• Varsling av smittsomme sykdommer og andre smittevernsituasjoner 

• Utbrudd av smittsomme sykdommer 

• Medisinsk mikrobiologi 

• Vannhygiene 

• Basale smittevernrutiner i helsetjenesten  

• Barnehager og smittevern 

• Utenlandsreiser og smittevern 

• Innvandrere og smittevern 

• Menn som har sex med menn og smittevern 

• Injiserende stoffmisbrukere og smittevern 

• Smitteoppsporing ved seksuelt overførbare infeksjoner 

• Stikkuhell på sprøyter – posteksponeringsprofylakse 

• Posteksponeringsprofylakse mot hiv 

• Kontroll og oppfølging av pasienter med tarminfeksjoner 

• Oppfølging og kontroll av smittsomme sykdommer hos personell som håndterer næringsmidler 

• Barn på gårdsbesøk og smittevern  

• Bittskader og infeksjoner 

• Skadedyr 

• Smittevernberedskap 

Et annet hjelpemiddel er håndboken Control of Communicable Diseases Manual, 19. utgave 

(Heymann DL, ed. American Public Health Association, 2008). 

 

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/
http://www.msis.no/
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Avsnitt Side 

Hovedpunkter  

7.1  Kasusdefinisjonen har to komponenter  

        Eksempler på kasusdefinisjoner  

7.2  Hva er hensikten med kasusdefinisjonen?  

7.3  Midlertidige kasusdefinisjoner  

7.4  Valg av kasusdefinisjon har vesentlig betydning for etterforskningen  

Hovedpunkter 

• Kasusdefinisjonen brukes til å avgjøre hvilke pasienter som tilhører utbruddet, og hvilke som ikke 

gjør det, slik at oppklaringsarbeidet kan konsentreres om dem det gjelder.  

• Kasusdefinisjonen har to komponenter: Kliniske og diagnostiske kriterier og begrensninger med 

hensyn til variablene tid, sted og person. 

• På et tidlig stadium i etterforskningen kan det være nødvendig å bruke en midlertidig 

kasusdefinisjon som bygger på mulige eller sannsynlige tilfeller, i påvente av at flere verifiserte 

kasus blir identifisert.  

• Valg av kasusdefinisjon har vesentlig betydning for etterforskningen. 

7.1  Kasusdefinisjonen har to komponenter 

• Kliniske og diagnostiske kriterier: Hva er diagnosen? Hvilket smittestoff forårsaket sykdommen? 

Har dette smittestoffet kjennetegn som er karakteristiske for utbruddet, for eksempel en spesiell 

DNA-profil eller serotype? Prosedyren for å stille diagnosen er beskrevet i kapittel 6.  

Kasusdefinisjonen er imidlertid ikke det samme som diagnosen (figur 7.1), men inkluderer også en 

rekke begrensninger: 

• Begrensninger med hensyn til variablene tid, sted og person: Tid - innen hvilket tidsrom ble 

pasientene syke? Sted - hvilket geografisk område er rammet? Person – hvem er rammet (hele 

befolkningen i et område eller en undergruppe, for eksempel gjester ved et selskap eller på en 

restaurant, deltager på et møte o.l.)? Karakterisering av utbrudd ved hjelp av variablene tid, sted 

og person er beskrevet detaljert i kapittel 8.  

 

 

 

 

 

 

 

   7  Lag en kasusdefinisjon 
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FIGUR 7.1 Kasusdefinisjonen er ikke det samme som diagnosen 

 

Eksempler på kasusdefinisjoner 

• Gjester som deltok ved bryllupsmiddagen til Kari og Ola den 15. mai 1998, og som ble syke med 

diaré (minst to løse avføringer i løpet av 24 timer), og der sykdommen debuterte i perioden 16. til 

22. mai. 

• Innbyggere i Hattfjelldal kommune som fikk oppkast, diaré eller begge deler i løpet av perioden 

15. til 30. august 2004, og der sykdommen varte minst to døgn. 

• Alle nordmenn med bakteriologisk verifisert Shigella sonnei-infeksjon, der sykdommen debuterte i 

perioden 1. mai til 31. juni 1986, og som ikke hadde reist utenlands i måneden før sykdommen 

startet. 

• Alle passasjerer med bakteriologisk verifisert Salmonella Enteritidis-infeksjon som reiste med 

fergen mellom Oslo og Hirtshals i perioden 12. til 22. desember 1970, og som ble syke i uken etter 

hjemkomsten. 

• Innbyggere i EU/EØS-området med bakteriologisk verifisert Salmonella Typhimurium-infeksjon, 

som ble syke i løpet av første halvår 1999, og der analyse av DNA fra bakterieisolatene viste en 

nærmere spesifisert profil. 

7.2  Hva er hensikten med kasusdefinisjonen? 

• Oppklaringsarbeidet kan konsentreres om personer rammet av utbruddet. Opplysninger fra disse 

personene er nøkkelen til å avsløre årsaken.  

• Personer som ikke tilhører utbruddet, kan ekskluderes. Opplysninger fra slike personer vil være 

villedende. 

• Utbruddets størrelse og utbredelse kan bestemmes. 

• Populasjonen der utbruddet foregår (utbruddspopulasjonen) kan avgrenses (avsnitt 8.2). Det er 

innen denne populasjonen årsaken må søkes, og det er der tiltak må settes i verk. 

 7.3  Midlertidige kasusdefinisjoner 

På et tidlig stadium under oppklaringsarbeidet er det ofte nødvendig å anvende midlertidige 

kasusdefinisjoner, for at ikke oppklaringen skal forsinkes i påvente av at flere verifiserte kasus 
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rekrutteres. Hensikten er å inkludere så mange kasus som mulig før pasientene glemmer viktige 

detaljer og verdifull informasjon går tapt. Senere, når et tilstrekkelig antall verifiserte kasus har blitt 

identifisert, kan oppklaringsarbeidet begrenses til slike pasienter. Man skiller mellom mulige, 

sannsynlige og verifiserte kasus. I et utbrudd av Salmonella Typhimurium-infeksjon kan dette se slik 

ut: 

Eksempel 

Den 15. mai 2014 blir det oppdaget et utbrudd av akutt diaré som tilsynelatende er begrenset til 

innbyggerne i én kommune. På dette stadiet i etterforskningen er det bare identifisert noen få 

laboratorieverifiserte tilfeller, som alle har fått påvist S. Typhimurium med en uvanlig DNA-profil. 

Mange av de syke har ikke oppsøkt lege, og legene har ikke alltid tatt prøver til bakteriologisk 

undersøkelse. Gjennom massemedier og andre kanaler blir folk med diaré oppfordret til å oppsøke 

lege, og samtidig blir legene anmodet om å være liberale med å ta prøver i denne spesielle 

utbruddsituasjonen (avsnitt 5.4 og 8.5). 

• Mulige kasus:  

Alle personer i utbruddspopulasjonen (innbyggerne i kommunen) som fikk diaré av minst to døgns 

varighet i løpet utbruddsperioden (et spesifisert antall uker eller dager, før og etter 15. mai). 

Dette er en svært sensitiv men lite spesifikk definisjon, som riktignok vil inkludere så godt som alle 

virkelige kasus med S. Typhimurium-infeksjon, men også en rekke pasienter med andre 

etiologiske diagnoser som ikke har noe med utbruddet å gjøre (falskt positive).  

• Sannsynlige kasus:  

Alle personer i utbruddspopulasjonen som får påvist infeksjon med S. Typhimurium i løpet av den 

spesifiserte utbruddsperioden. Dette er en mer spesifikk definisjon enn den forrige. Antallet falskt 

positive reduseres, men elimineres ikke fullstendig, fordi det kan være enkelte endemiske tilfeller 

av S. Typhimurium-infeksjon som ikke tilhører utbruddet.  Samtidig kan det være enkelte 

pasienter med S. Typhimurium-infeksjon med kortvarige symptomer, som ikke fanges opp av 

denne definisjonen (falskt negative). 

• Verifiserte kasus:  

Alle i utbruddspopulasjonen som får påvist S. Typhimurium med den uvanlige DNA-profilen. Dette 

er en svært spesifikk kasusdefinisjonen. Det er ingen falskt positive, bortsett fra eventuelle 

endemiske tilfeller forårsaket av S. Typhimurium med samme DNA-profil som utbruddsstammen. 

Som ovenfor er imidlertid en slik definisjon ikke særlig sensitiv, fordi en rekke pasienter med S. 

Typhimurium-infeksjon ikke har fått diagnosen verifisert.  

I en populasjon der det endemiske nivå er betydelig, bør kasusdefinisjonen alltid innsnevres ved å 

angi spesielle kjennetegn som skiller utbruddsstammen fra endemiske stammer av bakterien, slik det 

ble gjort for verifiserte kasus ovenfor. For S. Typhimurium og mange andre bakterier er det vanlig å 

bruke analyse av DNA. Hensikten er å ekskludere pasienter som ikke tilhører utbruddet, og som 

derfor vil gi villedende opplysninger.  

Selv om det endemiske nivå er svært lavt i utbruddspopulasjonen, er slike analyser uansett 

nødvendig for å kunne sammenligne utbruddsstammen med tilsvarende bakterier påvist samtidig 

hos pasienter fra andre landsdeler eller i utlandet. Dermed kan det avsløres om utbruddet har en 

større geografisk utbredelse enn man først fikk inntrykk av. I tillegg kan utbruddsstammen 
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sammenlignes med S. Typhimurium som eventuelt er påvist i næringsmidler, dyr eller miljø, for 

dermed å kunne bidra til at smittekilden blir identifisert (avsnitt 10.1). 

7.4  Valg av kasusdefinisjon har vesentlig betydning for etterforskningen 

I mange utbrudd blir det utført grundige pilotintervjuer av pasienter som tilhører utbruddet, for å 

avdekke eksponeringer som er felles for alle eller mange av dem, og dermed danne hypoteser om 

hvilken smittekilde som var involvert (avsnitt 9.3). Hypotesene kan deretter testes ved analytisk 

epidemiologiske undersøkelser, som bygger på intervju av kasus og kontrollpersoner fra 

utbruddspopulasjonen (avsnitt 10.2). Kasusdefinisjonen har derfor avgjørende betydning for 

resultatet, både ved pilotintervjuer og epidemiologiske undersøkelser.  

Hvis man bare inkluderer verifiserte kasus, vil gyldigheten (validiteten) av en epidemiologisk 

undersøkelse være optimal, men fordi forholdsvis få pasienter kan rekrutteres på denne måten, 

minsker styrken av de statistiske analysene. Det kan derfor bli vanskelig å identifisere en statistisk 

holdbar sammenheng mellom sykdommen og eksponering for smittekilden. 

Dersom man inkluderer mulige eller sannsynlige kasus som ikke er verifisert, vil validiteten av 

undersøkelsene reduseres, men fordi mange pasienter kan rekrutteres på denne måten, øker styrken 

av de statistiske analysene. Ved pilotintervjuer vil pasienter som ikke tilhører utbruddet, gi 

opplysninger som er irrelevante. Dette kan i verste fall føre til at smittekilden blir oversett eller at feil 

smittekilde utpekes. 

En grunnsetning i epidemiologi er at validitet er viktigere enn statistisk styrke. På et tidlig stadium i 

etterforskningen må man ofte fravike kravet om optimal validitet, fordi bare et begrenset antall 

verifiserte kasus er tilgjengelig, og fordi nødvendigheten av å handle raskt før pasientene glemmer 

viktige detaljer, gjør at man ikke har tid til å vente på at ytterligere kasus blir verifisert. Senere, når et 

tilstrekkelig antall verifiserte kasus er identifisert, kan analysene begrenses til slike pasienter.   
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Hvem, hva, hvor og når? 

Avsnitt Side 

Hovedpunkter  

8.1  Hvem, hva, hvor og når  

    -  Registrer pasientene fortløpende i en database - Lag tabeller, diagrammer og kart   

8.2  Avgrens utbruddspopulasjonen  

    -  Utbrudd kan ha større utbredelse enn man først får inntrykk av   

    -  Det er viktig å varsle for å avdekke omfanget av et utbrudd  

8.3  Epidemikurven  

    -  Pasienter med avvikende sykdomsdebut  

8.4  Avgrens smittetidspunktet ved punktkildeutbrudd  

    -  Diagnosen er kjent eller kan antas  

    -  Diagnosen er ikke kjent  

8.5  Hvor mange er syke? Aktiv oppsporing av pasienter  

     -  Ikke alle syke blir identifisert  

     -  Formålet med aktiv oppsporing av pasienter  

     -  Aktiv oppsporing av pasienter  

     -  Rett til å kreve opplysninger  

     -  Lovbestemt taushetsplikt  

8.6  Sekundærtilfeller  
 

Hovedpunkter 

• En sentral og kontinuerlig oppgave ved oppklaring av utbrudd er å beskrive hva som har skjedd så 

langt, når utbruddet startet og hvordan det utvikler seg, hvor utbruddet foregår, og hvem som er 

rammet (deskriptiv epidemiologi). Alle andre trinn i oppklaringsarbeidet er avhengig av denne 

beskrivelsen.  

• Utbruddet kan karakteriseres ved å kombinere de tre epidemiologiske standardparameterne tid, 

sted og person, blant annet pasientenes antall, alder, kjønn, geografiske fordeling, yrke og 

sykdomsdebut.  

• Fordelingen av pasientene på en tidsakse og hvordan utbruddet utvikler seg, kan beskrives ved 

hjelp av en epidemikurve.  

• På et tidlig stadium er det viktig å avgrense populasjonen der utbruddet foregår 

(utbruddspopulasjonen – «the population at risk»): Det er innen denne populasjonen årsaken må 

søkes, og det er der tiltak skal settes i verk. 

• Informasjonen fra karakterisering av utbruddet kan bidra til å danne hypoteser om smittekilden. 

• Under oppklaring av utbrudd kan det være nødvendig å foreta aktiv oppsporing av pasienter som 

ikke allerede er oppdaget.  

 

   8  Karakteriser utbruddet 
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• Alle opplysninger om personer, friske som syke, er strengt fortrolige og er underlagt lovbestemt 

og moralsk taushetsplikt.  

8.1  Hvem, hva, hvor og når 

En sentral og kontinuerlig oppgave ved oppklaring av utbrudd er å beskrive hva som har skjedd så 

langt, når utbruddet startet og hvordan det utvikler seg, hvor utbruddet foregår, og hvem som er 

rammet (deskriptiv epidemiologi)(figur 8.1). Alle andre trinn i oppklaringsarbeidet er avhengig av 

resultatene fra denne beskrivelsen. Utgangspunktet er at noen er blitt syke, og det er fastslått at det 

pågår er utbrudd (kapittel 4). Det er etablert en foreløpig eller etiologisk diagnose (kapittel 6) som 

beskriver hva som skjer og hvilke pasienter som tilhører utbruddet.  

Utbruddet kan karakteriseres ved å kombinere de tre epidemiologiske standardparameterne tid, sted 

og person, blant annet pasientenes antall, alder, kjønn, geografiske fordeling, yrke og sykdomsdebut. 

Hensikten er å: 

• Avgrense populasjonen der utbruddet foregår (utbruddspopulasjonen, avsnitt 8.2) 

• Kartlegge størrelsen og utbredelsen av utbruddet 

• Bidra til å lage en kasusdefinisjon (kapittel 7). 

• Identifisere risikogrupper  

• Danne hypoteser om smittekilden. 

 

FIGUR 8.1 Karakterisering av utbruddet: Hvem, hva, hvor og når 
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Registrer pasientene fortløpende i en database - Lag tabeller, diagrammer og kart 

For å gjøre informasjonen oversiktlig og dermed lette hypotesedannelsen bør pasientene registreres 

fortløpende i en database eller en tabell der hver rad inneholder opplysninger om én enkelt pasient, i 

den rekkefølgen de blir identifisert. Kolonnene inneholder personlige og demografiske data, 

symptomer og diagnose, samt informasjon om eksponeringer og antatte smittekilder (hvis dette 

finnes). Dette kalles en line listing.  

Databasen må inneholde alle kriterier som inngår i kasusdefinisjonen, for å kunne avgjøre om 

pasientene er mulige, sannsynlige eller verifiserte kasus, blant annet om diagnosen er laboratorie-

verifisert (avsnitt 7.3). Det kan være nyttig å lage en egen kolonne som spesifiserer hvilken kategori 

hver pasient tilhører. Dermed kan databasen raskt oppdateres straks et kasus blir verifisert.  

En slik database gir en lett tilgjengelig oversikt over utbruddet og hvordan det forløper. Den bør 

brukes til å sammenstille opplysningene i form av tabeller, diagrammer eller kart (figur 8.2). 

Hensikten er å avdekke eventuelle trekk som er felles for pasientene, for eksempel vurdere om det er 

en opphopning av pasienter i visse aldersgrupper, kjønn, yrkesgrupper, andre demografiske grupper, 

geografiske områder, tidsrom o.l. Fordelingen av pasientene på en tidsakse og hvordan utbruddet 

utvikler seg, kan beskrives ved hjelp av en epidemikurve som omtalt i avsnitt 8.3. Geografisk 

utbredelse kan illustreres ved å plotte pasientene på et kart. 

Denne veilederen inneholder et eksempel på en slik database, som kan tilpasses det aktuelle 

utbruddet (kapittel 32):  

•    Database for fortløpende registrering av pasienter   

 

Beregning av insidensrater 

For å sammenligne forekomsten av sykdommen innen ulike grupper eller områder, kan det være 

nødvendig å beregne insidensrater. For eksempel kan en tilsynelatende opphopning av pasienter 

innen et spesielt område, aldersgruppe eller kjønn skyldes at det faktisk er flere personer innen 

denne gruppen eller området enn ellers, slik at direkte sammenligning av antall vil være misvisende 

(kapittel 3). 
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FIGUR 8.2 Karakterisering av utbruddet ved variablene tid, person og sted 

TID: Epidemikurve 

 

PERSON: Alders- og kjønnsfordeling av pasientene 

 

STED: Geografisk fordeling av pasientene    
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8.2   Avgrens utbruddspopulasjonen 

 

Det er viktig at utbruddspopulasjonen identifiseres på et tidlig stadium i etterforskningen: 

• Det er innenfor denne populasjonen årsakene til utbruddet må søkes. Hva er spesielt for denne 

gruppen? Har de spist eller gjort noe som skiller dem fra andre personer som ikke tilhører 

utbruddspopulasjonen? Har de for eksempel felles vannforsyning, eller har de vært på samme 

restaurant? 

• Det er her tiltak må settes i verk for å stanse eller begrense utbruddet og beskytte spesielt utsatte 

risikogrupper. For eksempel er det denne populasjonen som kan bli rådet til å koke vannet ved 

utbrudd der drikkevannet er den sannsynlige smittekilden, eller som kan bli bedt om å unngå 

visse matvarer under mistanke. 

• Det er fra denne populasjonen intervjuobjekter må hentes til analytisk epidemiologiske 

undersøkelser, både pasienter og kontrollpersoner (avsnitt 10.2). 

Eksempler 

Med utgangspunkt i eksemplene på kasusdefinisjoner i kapittel 7, vil de tilsvarende 

utbruddspopulasjonene være: 

• Alle gjester som deltok ved bryllupsmiddagen til Kari og Ola den 15. mai 1998. 

• Alle innbyggere i Hattfjelldal kommune. 

• Alle nordmenn. 

• Alle passasjerer som reiste med fergen mellom Oslo og Hirtshals i perioden 1. mai til 31. juni 1986. 

• Alle innbyggere i EU/EØS. 

 

 

Utbruddspopulasjonen 

Med utbruddspopulasjonen menes den gruppen mennesker der utbruddet foregår, og som 

pasientene i utbruddet tilhører. 

Utbruddspopulasjonen består ikke bare av pasientene som faktisk er rammet, men også av alle 

andre i samme populasjon som står i fare for å bli eksponert for smittekilden, dersom den 

fremdeles er aktiv (”the population at risk”), eller som allerede kan ha vært eksponert.  

Angivelse av utbruddspopulasjonen inngår som en del av kasusdefinisjonen, sammen med kliniske 

og diagnostiske kriterier (kapittel 7). 
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Utbrudd kan ha større utbredelse enn man først får inntrykk av 

En tilsynelatende opphopning av diarétilfeller blant gjestene på en bestemt restaurant, for eksempel, 

kan senere vise seg å være en del av et større utbrudd som i virkeligheten omfattet en hel kommune, 

flere kommuner eller hele landet. Det er derfor viktig å undersøke om det forekommer pasienter 

som tilfredsstiller kasusdefinisjonen, også i befolkningen omkring. Slik informasjon kan innhentes fra 

Folkehelseinstituttets overvåkingssystemer og referanselaboratorier (se faktaboksen i avsnitt 4.3), 

eller fra kommuneoverlegen, blant annet ved hjelp av opplysninger fra legene i kommunen, samt 

sykefraværsstatistikk i skoler, barnehager eller større arbeidsplasser. Det kan også foretas en aktiv 

oppsporing av pasienter som beskrevet i avsnitt 8.5.  

Det er viktig å varsle for å avdekke omfanget av et utbrudd 

Ved mistanke om utbrudd er det viktig å varsle nasjonale myndigheter (kapittel 5), slik at 

Folkehelseinstituttet og Mattilsynets hovedkontor kan se utbruddet i nasjonal og internasjonal 

sammenheng. Slik varsling er en forutsetning for å kunne vurdere om flere kommuner er rammet 

eller står i fare for å bli rammet. Nasjonale myndigheter kan dessuten undersøke om utbruddet har 

forgreninger til andre land. Mattilsynet kan også ha mottatt informasjon om kontaminerte 

næringsmidler, som kan være relevant for oppklaringen av utbruddet (avsnitt 5.2).  

8.3   Epidemikurven 

Fordelingen av pasientene på en tidsakse og hvordan utbruddet utvikler seg, kan visualiseres ved 

hjelp av en epidemikurve. Epidemikurven er et histogram der hver enkelt pasient avmerkes på en 

tidsakse (X-aksen) ved hjelp av tidspunktet da sykdommen deres startet.  

Skalaen på aksen avhenger av inkubasjonstiden for sykdommen og varigheten av utbruddet, og 

velges slik at epidemikurven gir mest mulig informasjon om utbruddet og forløpet. For infeksjoner er 

det vanlig å bruke dager eller uker som enhet, mens intoksikasjoner best illustreres når timer velges 

som enhet på aksen. Som en tommelfingerregel passer det ofte å bruke 1/3 - 1/4 av 

inkubasjonstiden. 

For å illustrere sykdommens endemiske nivå kan man la tidsaksen starte i god tid før utbruddet 

begynte og fortsette etter at det er avsluttet. 

Resultater oppnådd under oppklaringen, implementering av tiltak, eller andre hendelser som kan ha 

betydning for utbruddet, kan med fordel også avmerkes på tidsaksen, for eksempel tidspunkt for 

servering av mistenkte matvarer, perioden matvarer var i salg, eller datoen da mistenkte 

næringsmidler ble trukket fra markedet (figur 8.3). Slik blir det lettere å få oversikt over 

hendelsesforløpet, danne hypoteser om årsakene og vurdere om tiltak har virket. 
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FIGUR 8.3 Epidemikurve fra utbruddet av E. coli-infeksjon i 2006 

(Modifisert etter Schimmer et al. BMC Infect Dis 2008; 8: 41). 

 

Formen på epidemikurven kan indikere om utbruddet er forårsaket av en punktkilde, kontinuerlig 

kilde eller en intermitterende kilde (figur 8.4): 

• Punktkilde:  

Et punktkildeutbrudd skyldes en smittekilde som er virksom bare i et begrenset tidsrom, for 

eksempel ett enkelt måltid eller en matvare som omsettes og konsumeres i en kort periode. Nye 

pasienter vil derfor opptre over noen få dager (ved infeksjonssykdommer) eller noen få timer (ved 

intoksikasjoner). 

• Kontinuerlig kilde:  

Denne typen utbrudd skyldes en smittekilde som er virksom sammenhengende over lengre tid, 

for eksempel et kontaminert næringsmiddel som omsettes og konsumeres over en lengre 

periode. I slike utbrudd vil nye pasienter kunne identifiseres over flere dager, uker eller måneder, 

inntil smittekilden er eliminert eller smittekjeden brutt. 

 

Hensikten med epidemikurven er å bidra til å: 

• Kartlegge utbruddets begynnelse, forløp og varighet 

• Dokumentere utbruddets størrelse og betydning 

• Vurdere om tiltak har virket 

• Avgjøre når utbruddet er avsluttet 

• Avgrense tidsrommet da smitten mest sannsynlig fant sted 

• Danne hypoteser om årsaken til utbruddet og eventuelt om etiologien 
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• Intermitterende kilde:  

Dersom smittekilden ikke er virksom kontinuerlig, men ved flere adskilte tidspunkt eller perioder, 

vil epidemikurven ha to eller flere topper som tilsvarer periodene da smittekilden var aktiv. Et slikt 

forløp kan for eksempel skyldes et kontaminert næringsmiddel som omsettes eller serveres flere 

ganger med et opphold imellom. 

Forekomsten av sekundærtilfeller kan skape problemer ved tolkning av epidemikurven, fordi 

smittekilden feilaktig kan se ut til ha vært virksom i lengre tid eller på andre tidspunkt enn det som er 

tilfelle (avsnitt 8.6). 

 

FIGUR 8.4 Skjematiske epidemikurver som viser utbrudd forårsaket av en punktkilde og en 

kontinuerlig kilde 

 

Pasienter med avvikende sykdomsdebut 

Ikke sjelden opptrer det pasienter med sykdomsdebut som er påfallende tidligere eller senere enn 

for de øvrige i utbruddet. Epidemikurven er spesielt egnet til å identifisere slike pasienter. Årsaken til 

avvikende sykdomsdebut kan være: 

• Pasientene er eksponert tidligere eller senere enn de andre i utbruddet. Intervju med slike 

pasienter kan gi verdifulle opplysninger i oppklaringen (se avsnitt 9.3). 

• De har hatt uvanlig kort eller lang inkubasjonsperiode. 

• De husker ikke når sykdommen startet og har oppgitt feil dato. 

• Opplysningene er registrert feil. 

• Pasientene representerer den endemiske forekomst av sykdommen og er ikke en del av 

utbruddet. 

• De har en annen sykdom som har lignende symptomer, og tilfredsstiller ikke kasusdefinisjonen. 

• Ved sen sykdomsdebut: De er sekundærtilfeller smittet direkte eller indirekte av pasienter i 

utbruddet, og har ikke vært eksponert for smittekilden (avsnitt 8.6). 
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8.4   Avgrens smittetidspunktet ved punktkildeutbrudd 

Ved punktkildeutbrudd (avsnitt 8.3) kan man ved hjelp av epidemikurven avgrense tidsintervallet da 

smitten mest sannsynlig fant sted. Fremgangsmåten varierer avhengig av om diagnosen, og dermed 

inkubasjonstiden, er kjent eller kan antas. 

Diagnosen er kjent eller kan antas 

Utbrudd som ikke er avsluttet 

En metode som har vist seg velegnet i utbrudd som ennå ikke er avsluttet, er skissert i figur 8.5. Med 

utgangspunkt i medianverdien for pasientenes sykdomsdebut, avgrenses et intervall bakover i tid ved 

hjelp av maksimums- og minimums-verdiene for inkubasjonsperioden, slik denne er kjent fra 

faglitteraturen (se kapittel 19). Erfaringer viser at smittetidspunktet ofte vil ligge innenfor dette 

tidsintervallet.  

Utbrudd som er avsluttet 

Dersom utbruddet betraktes som avsluttet, kan man gå frem slik: Start med første pasient i 

utbruddet og gå bakover i tid et antall dager eller timer som tilsvarer minimumsverdien for 

inkubasjonstiden. Gjør det samme for maksimumsverdien, med utgangspunkt i siste pasient (figur 

8.6). 

Diagnosen er ikke kjent 

Beregn medianverdien for pasientenes sykdomsdebut. Start ved dette tidspunktet og gå bakover i tid 

et antall dager eller timer som tilsvarer intervallet mellom første og siste pasient. 

FIGUR 8.5 Avgrensning av smittetidspunktet i et punktkildeutbrudd som ikke er avsluttet 
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FIGUR 8.6 Avgrensning av smittetidspunktet i et punktkildeutbrudd som er avsluttet 

 

 

8.5   Hvor mange er syke? Aktiv oppsporing av pasienter 

Ikke alle syke blir identifisert 

Pasientene som er identifisert, representerer ofte bare en liten andel av alle som er blitt syke under 

utbruddet. Dette skyldes særlig: 

• Ikke alle går til lege:  

Mange personer med næringsmiddelbårne sykdommer eller zoonoser oppsøker ikke lege, noe de 

fleste heller ikke har behov for. 

• Legene tar ikke alltid prøver:  

For flertallet næringsmiddelbårne infeksjoner og zoonoser er undersøkelse av pasientprøver 

nødvendig for å fastslå diagnosen og dermed avgjøre om pasienten tilhører utbruddet. Men, 

legene tar ikke alltid prøver til mikrobiologiske undersøkelser, hovedsakelig fordi en etiologisk 

diagnose sjelden er nødvendig for videre behandling av pasientene. 

• Laboratoriene påviser ikke alltid et kausalt agens:  

Resultatet avhenger av:  

o hvilke agens laboratoriet leter etter, for eksempel om det blir undersøkt med henblikk på virus 

og parasitter,  

o sensitiviteten og spesifisiteten av de metodene som blir brukt,  

o kriteriene for å utføre en gitt analyse, dersom den ikke er rutine, og  

o metoder for taking, forsendelse og oppbevaring av prøvene, noe som kan påvirke overlevelse 

av patogener og dermed muligheten til å påvise dem.  
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For de fleste næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser er det først når diagnosen er fastslått ved 

laboratorieundersøkelse, og eventuelt også verifisert ved et referanselaboratorium, at pasientene 

registreres av MSIS. Konsekvensen er at mange pasienter i et utbrudd blir oversett. 

Formålet med aktiv oppsporing av pasienter 

Under oppklaring av utbrudd kan det være nødvendig å foreta aktiv oppsporing av pasienter som 

ikke allerede er oppdaget. Formålet er: 

• Oppnå et mer nøyaktig mål for utbruddets størrelse og utbredelse. 

• Avgrense utbruddspopulasjonen (avsnitt 8.2). 

• Komme i kontakt med flere pasienter for å rekruttere et tilstrekkelig antall personer til det videre 

oppklaringsarbeidet, for eksempel til intervju, både pilotintervjuer (avsnitt 9.3) og analytisk 

epidemiologiske undersøkelser (avsnitt 10.2). 

• Identifisere pasienter som trenger behandling. 

• Hindre smittespredning: Identifisere personer som i kraft av sitt yrke eller oppholdssted 

representerer en ekstra stor fare for smittespredning, eller der smittespredning kan få særlig 

alvorlige konsekvenser. Denne typen personer må ekskluderes fra situasjoner der de kan spre 

smitte, inntil de erklæres smittefrie (kapittel 12). Slike smittefaregrupper er beskrevet i et eget 

temakapittel i Smittevernveilederen på www.fhi.no: 

 Kontroll og oppfølging av pasienter med tarminfeksjon  

 

Aktiv oppsporing av pasienter kan skje ved: 

• Henvendelse til Folkehelseinstituttet med spørsmål om opplysninger fra MSIS, Vesuv og Nasjonalt 

referanselaboratorium for enteropatogene bakterier, eller andre referanselaboratorier i 

medisinsk mikrobiologi innenfor eller utenfor Folkehelseinstituttet (se faktaboksen i avsnitt 4.3). 

• Henvendelse til kommuneoverleger, primærleger eller sykehusavdelinger, særlig medisinsk 

mikrobiologisk laboratorium, med spørsmål om pasienter med bestemte diagnoser eller spesielle 

symptomer som er relevante for utbruddet. 

• Spørsmål til registrerte pasienter om de kjenner til andre som har vært syke (avsnitt 4.7). 

• Henvendelse til medlemmer i utbruddspopulasjonen via brev, telefon, e-post eller SMS, ved hjelp 

av for eksempel gjestelister (fra selskaper, hoteller o.l.), deltakerlister (fra reiseselskaper, 

idrettsstevner, speiderleirer o.l.) eller kunderegistre. 

• Oppfordring om å melde seg gjennom presse, radio, Internett, andre massemedier, bedriftsaviser, 

bedriftsinterne datanettverk, sosiale medier o.l. (avsnitt 5.4). 

 

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/19.-kontroll-og-oppfolging-av-pasie/
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Rett til å kreve opplysninger 

Når det er nødvendig for iverksetting av tiltak eller for oversikt og kontroll i forbindelse med 

smittsomme sykdommer, herunder oppklaring av sykdomsutbrudd, kan kommuneoverlegen, 

fylkesmannen, Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn og Folkehelseinstituttet kreve opplysninger fra 

offentlige kilder eller privat helse- og omsorgstjeneste uten hinder av lovbestemt taushetsplikt. 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kan i en smittesituasjon behandle opplysningene i 

utbruddsregistre. Behandling av opplysninger skal være i tråd med bestemmelsene i 

helseregisterloven (jf. smittevernloven § 2-2).  

Lovbestemt taushetsplikt  

Alle opplysninger om personer, friske som syke, er strengt fortrolige og er underlagt lovbestemt 

taushetsplikt. Helsemyndighetene og Mattilsynet har begge et selvstendig ansvar for at opplysninger 

om personer og fortrolig informasjon om virksomheter blir registrert, oppbevart, distribuert og brukt 

i henhold til gjeldende bestemmelser. 

8.6   Sekundærtilfeller 

Under utbrudd av en del næringsmiddelbårne infeksjonssykdommer og zoonoser kan det opptre 

sekundærtilfeller. Dette er pasienter som tilfredsstiller kasusdefinisjonen, men som ikke har vært 

eksponert for smittekilden som forårsaket utbruddet. De er smittet sekundært av andre pasienter 

eksponert for den opprinnelige kilden.  

Sekundær smitte kan skje direkte fra person til person, for eksempel via den fekal-orale smittevei, 

eller indirekte ved at pasienter sprer den ansvarlige mikroben til næringsmidler, dekketøy og andre 

gjenstander eller miljøet. Noen agens smitter lett fra person til person og gir derfor oftere opphav til 

sekundærtilfeller. Dette er særlig aktuelt for agens som har lav infeksjonsdose, som norovirus, EHEC, 

Salmonella Typhi og Shigella (kapittel 19). Sekundær smitte er ikke aktuelt ved matbårne, mikrobielle 

intoksikasjoner.  

Sekundærtilfeller kan vanskeliggjøre tolkningen av epidemikurven, fordi smittekilden feilaktig ser ut 

til å ha vært virksom over lengre tid enn det som er tilfelle (avsnitt 8.3). De kan for eksempel opptre 

etter at den antatte smittekilden er fjernet fra markedet, og dermed gi et falskt inntrykk av at tiltaket 

ikke har virket, eller at feil kilde er identifisert. 

Langt alvorligere er det at sekundærtilfeller kan forkludre identifikasjon av den opprinnelige 

smittekilden, fordi anamnesen fra slike pasienter vil være irrelevant og villedende. Dersom slike 

personer inkluderes i en analytisk epidemiologisk undersøkelse (avsnitt 10.2), vil de redusere 

muligheten for å finne en sammenheng mellom sykdommen og den aktuelle smittekilden, i verste fall 

kan smittekilden bli oversett eller feil kilde bli utpekt. 

Eksklusjon av sekundærtilfeller 

Personer som mistenkes for å være sekundærtilfeller, må ekskluderes fra den videre etter- 

forskningen.  
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I utbrudd der to eller flere husholdninger er rammet, er det for eksempel en god regel å intervjue 

bare den første person fra hver husholdning som viste symptomer på sykdommen, og ekskludere 

personer som har en senere sykdomsdebut, siden man ikke kan vite om disse har vært eksponert for 

smittekilden eller representerer sekundær spredning innen husholdningen. Denne regelen gjelder 

imidlertid ikke dersom tilfellene debuterer med et tidsintervall som er kortere enn den minste 

inkubasjonsperioden for sykdommen, selv om man ikke skal utelukke fullstendig at enkelte kan være 

smittefarlige i selve inkubasjonstiden, slik at tidsintervallet mellom indeks- og sekundærtilfellet kan 

bli svært kort. Hvis for eksempel to eller flere tilfeller innen samme familie debuterer i løpet av noen 

få timer, er det lite sannsynlig at dette skyldes sekundærsmitte. 
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Formuler hypoteser om smittekilden 

Avsnitt Side 

Hovedpunkter  

Innledning  

9.1  Hjelpemidler  

9.2  Inspeksjon av virksomheter under mistanke  

9.3  Pilotintervjuet - det hypotesedannende intervju  

       -   Én felles faktor  

        -  Systematiske pilotintervjuer  

        -  Intervju med pasienter som skiller seg ut  

        -  Ansvar og arbeidsfordeling ved pilotintervjuer  

        -  Spørreskjema for pilotintervjuene, med brukerveiledning  

        -  Ikke nødvendig med pilotintervju ved utbrudd i en lukket populasjon  

        -  Detaljer om gjennomføring og tolkning av pilotintervjuene  

Pilotintervjuet – det hypotesedannende intervju (faktaboks)  
 

Hovedpunkter 

• Formulering av hypoteser om smittekilden er en kontinuerlig og dynamisk prosess under 

oppklaringen av sykdomsutbrudd.  

• Formulering av én eller flere kvalifiserte hypoteser er en betingelse for å kunne avgrense og 

fokusere videre undersøkelser.  

• Kvalifiserte hypoteser utarbeides ved å samle alle tilgjengelige opplysninger fra karakterisering av 

utbruddet (kapittel 8), samt fra intervjuer, analyse av prøver og inspeksjoner.  

• Ny informasjon som innhentes underveis, kan gjøre det nødvendig fortløpende å revidere eller 

forkaste hypotesene.  

• Inspeksjon av virksomheter der mistenkte næringsmidler er produsert, tilberedt eller servert, blir 

utført for å avdekke eventuelle hygienefeil eller andre uheldige forhold som kan bidra til å 

identifisere årsaken til utbruddet. 

• Dersom man ikke har lykkes i å danne sterke hypoteser om smittekilden, kan man i en del utbrudd 

bruke systematiske, hypotesedannende pilotintervjuer av utvalgte pasienter for å identifisere 

eksponeringer som er felles for dem. 

• Det er utarbeidet et omfattende spørreskjema, med brukerveiledning, som bør brukes ved 

pilotintervjuene. Skjemaet kan redigeres og tilpasses det aktuelle utbruddet.  

 

 

 

 

   9  Lag hypoteser 
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Innledning 

Formulering av hypoteser om smittekilden er en kontinuerlig og dynamisk prosess under 

oppklaringen av sykdomsutbrudd.  Kvalifiserte hypoteser utarbeides ved å samle alle tilgjengelige 

opplysninger fra karakterisering av utbruddet (kapittel 8), samt fra intervjuer, analyse av prøver og 

inspeksjoner (figur 9.1).  

Formulering av én eller flere kvalifiserte hypoteser er en betingelse for å kunne avgrense og fokusere 

videre undersøkelser i form av blant annet laboratorieundersøkelser, intervjuer, inspeksjon av 

mistenkte virksomheter og sporing, slik at årsaken kan avsløres (kapittel 10). 

FIGUR 9.1 Formulering av hypoteser er en kontinuerlig og dynamisk prosess 

 

9.1   Hjelpemidler 

Viktige hjelpemidler til å danne hypoteser er (figur 9.2): 

• Systematisk karakterisering av utbruddet (kapittel 8): 

Informasjonen fra karakterisering av utbruddet kan bidra til å danne hypoteser om smittekilden. 

Hva har skjedd så langt, hvor foregår utbruddet, når startet det, hvordan forløper utbruddet og 

hvem er rammet? Hva er utbruddspopulasjonen? Har medlemmene i utbruddspopulasjonen spist 

eller gjort noe som skiller dem fra andre personer utenfor denne gruppen? Hva er felles for 

pasientene? Har pasientene noen demografiske fellestrekk som skiller dem fra andre? 

• Pasientenes etiologiske diagnose (kapittel 6): 

Mange patogener er knyttet til spesielle reservoarer, risikofaktorer og smittekilder. Den 

etiologiske diagnosen kan derfor bidra til å danne hypoteser om de mest sannsynlige 

smittekildene, og om hvilke hygienefeil eller andre uheldige forhold som kan ha forårsaket 

utbruddet. Funn av en patogen mikrobe hos pasientene er et viktig spor i etterforskningen, som 
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gjør det mulig å sammenligne isolater fra henholdsvis pasienter og mistenkte kilder, slik at 

hypoteser om smittekilden kan bekreftes, sannsynliggjøres eller forkastes (avsnitt 10.1). 

• Inspeksjon av: 

o virksomheter hvor mistenkte næringsmidler er produsert, videreforedlet, tilberedt, 

oppbevart, servert eller omsatt (se avsnitt 9.2), 

o besetninger, fjøs, driftsbygninger, andre bygninger og beiteområder o.l. på gårder der det blir 

produsert husdyr inkludert besøksgårder,  

o dyrkingsarealer, drivhus og innhøstingssystemer for grønnsaker, frukt og bær, 

o systemer for drikkevannsforsyning og vanningsvann, inkludert vannverk, ledningsnett og 

nedbørsfelt, 

o lokaler og områder der pasientene har oppholdt seg, herunder barnehager, leirskoler, 

sykehjem, sykehus, og 

o andre virksomheter eller fasiliteter på ulike trinn i produksjons- og distribusjonskjeden. 

 

• Laboratorieundersøkelser:  

Det er viktig at man tidlig i oppklaringsarbeidet sikrer prøvemateriale fra pasienter, mulige 

smittebærere, mistenkte smittekilder og miljø, slik at ikke viktige spor går tapt (avsnitt 10.1). 

Innsamling av prøver kan omfatte mat- og drikkevarer, matrester, råvarer, andre bestanddeler, 

kjøkkenmiljø, produksjonsmiljø, dyr, dyrefôr, gjødsel, dyrkningsarealer, vanningsvann, drikkevann 

og enhver annen mulig eller antatt kilde som kan ha bidratt til spredning av smittestoffet. I tillegg 

til undersøkelse med henblikk på spesifikke patogener og eventuelt antistoffer mot dem, kan 

analysene også omfatte mikrobielle toksiner og standardparametere for hygienisk kvalitet (for 

eksempel koliforme bakterier og kimtall). Mattilsynets Faglige beredskapsplan på matområdet 

(FBP) inneholder utfyllende detaljer om prøvetaking i regi av Mattilsynet med snarveier til 

aktuelle dokumenter. 

• Opplysninger fra, og eventuelt prøvetaking av, personer som produserer, videreforedler, 

tilbereder eller serverer næringsmidler, eller som er tilknyttet husdyrhold (avsnitt 9.2). 

• Opplysninger fra enkeltpasienter i utbruddspopulasjonen om konsum av næringsmidler og 

eksponering for andre risikofaktorer i tiden før sykdommen startet, for eksempel i konsum av mat 

eller drikkevann, restaurantbesøk, reiser eller kontakt med dyr. Denne typen informasjon kan 

blant annet innhentes ved Mattilsynets primærintervjuer (avsnitt 4.7 og kapittel 23). Har det 

allerede på dette stadiet fremkommet opplysninger som retter mistanken mot en spesiell 

smittekilde, eller som indikerer at pasientene har spist eller gjort noe annet enn friske 

medlemmer av utbruddspopulasjonen? 

• Systematiske, hypotesedannende pilotintervjuer av utvalgte pasienter om eksponeringer i 

inkubasjonsperioden, for å identifisere felles faktorer (avsnitt 9.3). Pasientene blir intervjuet om 

hva de har spist og gjort i tiden før sykdommen startet, ved hjelp av et detaljert spørreskjema. 

• Opplysninger fra referanselaboratoriet i medisinsk mikrobiologi som har nasjonalt 

overvåkingsansvar for det aktuelle smittestoffet i befolkningen, om forekomst og funn av 

smittestoffet som forårsaket utbruddet, inkludert subtyper av dette smittestoffet, nå og tidligere. 
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For de fleste agens som omfattes av denne veilederen, er det Nasjonalt referanselaboratorium for 

enteropatogene bakterier ved Folkehelseinstituttet som har dette ansvaret (kapittel 18).  

• Opplysninger fra referanselaboratoriet innen området mat, dyr og miljø (NRL-laboratoriet) om 

forekomst av det aktuelle smittestoffet i næringsmidler, dyr, dyrefôr, miljø og andre kilder. For de 

fleste agens omtalt i denne veilederen, er denne typen referansefunksjoner lagt til 

Veterinærinstituttet. 

• Data fra meldingssystemet MSIS og utbruddsvarslingssystemet Vesuv ved Folkehelseinstituttet, 

blant annet opplysninger om forekomst av den aktuelle sykdommen i Norge nå og tidligere, 

kjente utbrudd av sykdommen og årsaken til utbruddene (kapittel 2). 

• Nasjonal og internasjonal litteratur, som er tilgjengelig fra litteraturdatabaser, biblioteker, 

nettsider og eksperter, samt tidligere risikovurderinger fra blant annet Vitenskapskomiteen for 

mattrygghet (VKM) og European Food Safety Authority (EFSA). Opplysninger fra slike kilder kan gi 

forskningsbasert informasjon om blant annet kjente risikofaktorer, smittekilder og 

smittereservoarer for den aktuelle sykdommen, og om tidligere utbrudd. Denne veilederen 

inneholder en tabell som sammenstiller kunnskap om Reservoarer og risikofaktorer for utvalgte 

næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser (kapittel 20).  

• Opplysninger fra utenlandske og internasjonale myndigheter, systemer og referanse- 

laboratorier:   

Folkehelseinstituttet og Mattilsynets hovedkontor er kontaktpunkt mot utenlandske myndigheter 

og institutter, og mot internasjonale varslings- og overvåkingssystemer (avsnitt 5.1). Slike 

instanser kan gi opplysninger om forekomst av den aktuelle sykdommen og smittestoffet i andre 

land, samt informasjon om mulige smittekilder. De kan også opplyse om det er registrert 

enkelttilfeller eller utbrudd med det aktuelle smittestoffet i det siste, eller om smittestoffet nylig 

er påvist i næringsmidler, matkjeden eller andre kilder. Slik kan internasjonale forgreninger av 

utbruddet avsløres, og de berørte landene kan samarbeide om oppklaringen.  

• Innspill fra Matsmittekomiteen:  

Matsmittekomiteen er en tverretatlig, rådgivende gruppe opprettet ved Folkehelseinstituttet for 
å bidra til god koordinering, samhandling og kvalitetssikring under etterforskning av nasjonale, 
næringsmiddelbårne utbrudd (avsnitt 14.5.1).  

• Generelle kunnskaper om: 1) mattrygghet, 2) forekomst av aktuelle smittestoffer i næringsmidler, 

i matkjeden, blant dyr og i befolkningen, 3) smittestoffenes evne til å vokse, overleve og spres i 

næringsmidler, matkjeden og miljøet, 4) prøvetakingsmetoder og relevante analyser, 5) 

kunnskaper om næringsmidler og deres sammensetning, produksjon, distribusjon, tilberedning og 

omsetning, samt om 6) husdyrproduksjon. 

• Spesielle kunnskaper om hygieniske og produksjonsmessige forhold i lokale nærings- 

middelvirksomheter. 
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De fleste av disse hjelpemidlene er enten beskrevet andre steder i denne veilederen eller er godt 

innarbeidet. Fremgangsmåten ved inspeksjoner av mistenkte virksomheter og pilotintervjuer av 

pasienter vil bli omtalt spesielt i de neste avsnittene. 

FIGUR 9.2 Oversikt over hjelpemidler for å danne hypoteser om smittekilden 

 

9.2  Inspeksjon av virksomheter under mistanke 

Hensikten med inspeksjonen er å avdekke eventuelle hygienefeil, avvik fra rutiner, egenkontroll- og 

internkontrollprosedyrer, eller andre uheldige forhold som kan bidra til å identifisere årsaken til 

utbruddet. Det er derfor viktig å foreta inspeksjonen så snart som mulig, ikke minst med tanke på 

eventuell prøvetaking av matrester og produksjonsmiljø. Inspeksjon av næringsmiddelvirksomheter 

kan omfatte alle relevante lokaler og prosesser, men ved inspeksjon i tilknytting til etterforskning av 

matbårne utbrudd er det ofte hensiktsmessig å spisse inspeksjonen mot forhold som kan ha 

betydning for det aktuelle utbruddet.  Dersom virksomheten settes i forbindelse med et 

sykdomsutbrudd, og dette er bakgrunnen for inspeksjonen, bør virksomheten som hovedregel 

informeres om det.  

Som ledd i inspeksjonen blir de ansatte intervjuet om produksjonsrutiner, renhold og hygiene, 

inkludert personlig hygiene som håndvask, og man bør observere hvordan rutinene praktiseres. I 

serveringsvirksomheter innhentes også opplysninger om hva som ble servert i perioden da utbruddet 

fant sted, hvordan maten ble tilberedt og oppbevart før servering, hvem av de ansatte som utførte 

arbeidet, og om det kan ha forekommet avvik fra vanlige prosedyrer eller vaktlister. 
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Det legges spesielt vekt på å kartlegges hvordan måltider eller matvarer det er rettet mistanke mot, 

ble tilberedt, anrettet, oppvart og servet. Arkivmateriale fra tidligere inspeksjoner og observasjoner 

av avvik i virksomhetens egenkontroll eller internkontrollsystem kan være et verdifullt grunnlag for 

inspeksjonen (se figur 9.3). 

Det kan være en fordel å snakke med medlemmer av personalet og ledelsen hver for seg, for å 

avdekke de faktiske forhold så godt som mulig. Det er viktig å få klarhet i om noen av de ansatte eller 

deres nærkontakter er, eller nylig har vært, syke med samme symptomer som pasientene i 

utbruddet. Spør også om noen av de ansatte nylig vært utsatt for større smitterisiko enn vanlig, for 

eksempel utenlandsreiser, kontakt med personer fra høyendemiske områder o.l. Sørg eventuelt for 

at det blir tatt prøver av de ansatte.  

Beslutning om prøvetaking av ansatte må alltid gjøres av, eller i samråd med, kommuneoverlege. Slik 

prøvetaking hører til kommuneoverlegens ansvarsområde. Dersom mikroben som forårsaket 

utbruddet, blir funnet hos en ansatt, kan dette være uttrykk for at den ansatte er smittet av samme 

kilde som de øvrige pasientene, og dermed selv er en del av utbruddet. Hvis vedkommende ble syk 

før utbruddet fant sted, kan det ikke utelukkes at personen er en smittebærer som på grunn av dårlig 

hygiene er den direkte årsak til utbruddet. Det er viktig at man i dette arbeidet tar tilbørlig hensyn til 

personvernet; opplysninger om enkeltpersoner er konfidensielle. Konferer gjerne med 

kommuneoverlegen om dette. Eventuell beslutning om å informere ledelsen i virksomheten om disse 

forholdene, på grunn av smittevernhensyn, bør gjøres av kommuneoverlegen.  

 

Utfyllende detaljer finnes i Mattilsynets Faglige beredskapsplan på matområdet (FBP) der det er 

snarveier til aktuelle dokumenter. 
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FIGUR 9.3 Inspeksjon i en serveringsvirksomhet i forbindelse med et utbrudd 

 

 

9.3   Pilotintervjuet - det hypotesedannende intervju 

Én felles faktor 

Ser man bort fra eventuelle sekundærtilfeller (avsnitt 8.6), vil pasientene i et utbrudd som regel ha 

vært eksponert, direkte eller indirekte, for én felles, smitteførende faktor i løpet av 

inkubasjonsperioden for sykdommen. Slike faktorer kan være: 

• Ett kontaminert næringsmiddel: Smittekilden er én enkelt rett, matvare, drikkevare eller 

vannkilde som er kontaminert. 

• En kontaminert råvare eller annen bestanddel: Smittekilden er flere matvarer eller retter som 

alle inneholder én felles, kontaminert råvare eller annen bestanddel. 
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• En smittebærende person: Smittekilden er en rekke matvarer eller retter som alle er håndtert av 

samme smittebærende person. 

• Et kontaminert produksjonsmiljø: Smittekilden er en rekke matvarer eller retter som alle er 

produsert, tilberedt eller omsatt i samme kontaminerte miljø (for eksempel samme butikk, 

butikkjede, ferskvaredisk, restaurant, cateringvirksomhet, produksjonsbedrift, husdyrbesetning 

o.l.). 

• Et smittebærende dyr, en husdyrbesetning eller en populasjon ville dyr: Smitten skyldes direkte 

kontakt med dyrene, deres avføring, urin og sekreter, eller indirekte smitte via matvarer, 

drikkevann andre vehikler eller vektorer (avsnitt 1.1). 

Systematiske pilotintervjuer 

Dersom man ikke har lykkes i å danne sterke hypoteser om smittekilden, kan slike faktorer som nevnt 

ovenfor, identifiseres ved hjelp av systematiske, hypotesedannende pilotintervjuer av utvalgte 

pasienter. Pasientene blir i så fall intervjuet om hva de har spist og gjort i tiden før sykdommen 

startet (inkubasjonsperioden), ved hjelp av et detaljert spørreskjema (se nedenfor). Hensikten er å 

identifisere eksponeringer som er felles for alle eller mange av pasientene. 

Dette vil i så fall kreve intervju med anslagvis 5-15 pasienter som nylig har vært syke, og som er 

representative for utbruddet med hensyn til sykdomsdebut, kliniske manifestasjoner og 

demografiske faktorer. Men, pasienter som skiller seg ut, kan gi verdifulle opplysninger (se 

nedenfor). Dersom det er få pasienter i utbruddet, kan alle intervjues, men fortrinnsvis de som sist 

ble syke og som derfor husker best. 

• Intervjuene bør gjennomføres så snart som mulig etter sykdomsdebut, før pasientene har glemt 

viktige detaljer.  

• Undersøkelsen må derfor settes i gang parallelt med annet oppklaringsarbeid.  

• Pasienter som mistenkes for å være sekundærtilfeller, må ekskluderes (avsnitt 8.6).  

• Intervjuene bør utføres av et begrenset antall personer, fortrinnsvis én, som er motivert og trent 

for formålet.  

• Det anbefales at intervjuene utføres hjemme hos pasientene etter at de har fylt ut 

spørreskjemaet på forhånd, en metode som har vist seg å øke kvaliteten på svarene. På denne 

måten får pasientene god tid til å friske opp hukommelsen.  

• Når pasientene intervjues i hjemmet, kan intervjueren samtidig ta prøver av mat og matrester 

med utgangspunkt i informasjonen som kom frem under samtalen med pasienten.  

Intervju med pasienter som skiller seg ut 

Selv om hovedprinsippet er at pasientene som intervjues skal være representative for utbruddet, kan 

man noen ganger finne verdifulle spor ved å kontakte personer som skiller seg ut. Her er noen 

eksempler: 

• Pasienter som har vært til stede bare kort tid i den aktuelle byen eller selskapet der smitten fant 

sted, og som derfor kan ha konsumert færre næringsmidler enn de øvrige. Turister har for 



 
Side 87 

 

eksempel lettere for å huske hva de spiste enn de fastboende. Dermed kan smittekilden 

avgrenses til de få måltidene som turistene spiste under oppholdet. Slike personer kan 

identifiseres ved at de har en annen bostedskommune eller et annet opprinnelsesland enn de 

andre. 

• Pasienter som skiller seg ut ved høyere eller lavere alder, spesielle dietter eller preferanser, eller 

som konsekvent unngår visse matvarer, og som følgelig kan ha et enklere kosthold enn andre i 

utbruddet. 

• Pasienter som rapporterer en betydelig tidligere enn senere sykdomsdebut enn de øvrige. Selv 

om det kan være flere årsaker til dette (avsnitt 8.3), kan slike personer ha hatt en annen 

eksponering enn de andre pasientene. Det kan for eksempel dreie seg om en ansatt som smakte 

på maten før eller etter at den ble servert på et koldtbord, og som derfor lettere husker hva som 

ble spist, enn gjestene som hadde flere retter å velge mellom. Det kan også være en person som 

spiste rester etter et selskap. 

Ansvar og arbeidsfordeling ved pilotintervjuer 

Lokale utbrudd 

Ved lokale sykdomsutbrudd begrenset til innbyggerne i én kommune, har kommuneoverlegen 

ansvaret for at det blir foretatt intervjuer av pasienter og eventuelle kontrollpersoner, dersom det er 

nødvendig for oppklaringsarbeidet (kapittel 2). Dette gjelder både ved hypotesedannende 

pilotintervjuer, og ved epidemiologiske undersøkelser der hensikten er å etterprøve hypoteser 

(avsnitt 10.2). Men, ansvaret forutsetter ikke at kommuneoverlegen utfører oppgavene personlig.  

Etter avtale med kommuneoverlegen kan Mattilsynets lokale avdeling forta slike intervjuer. Under 

pilotintervjuene er det viktig at intervjueren kan resonnere og improvisere ved hjelp av lokale og 

generelle kunnskaper om produksjon, distribusjon, tilberedning og omsetning av næringsmidler. Slik 

kunnskap finnes ved Mattilsynet (se kapittel 21 og 22):  

 Retningslinjer for samarbeidet i kommunene 

 Brukerveiledning for retningslinjene 

Mattilsynet kan ta prøver hjemme hos pasienten 

Hvis Mattilsynet foretar intervjuene i pasientenes hjem, kan tilsynet samtidig ta prøver av matvarer, 

matrester, drikkevann, kjøkkenmiljø eller husdyr, samt sikre seg emballasjen til matvarene, der 

viktige opplysninger for sporingsarbeidet finnes. I tillegg kan Mattilsynet sammen med pasienten 

undersøke hva som finnes av mat og matrester i husholdningen, og be pasienten tenke etter om 

noen av disse matvarene kan ha blitt spist i den aktuelle perioden før sykdommen startet. Denne 

typen prøvetaking tilhører Mattilsynets ansvarsområde. 

Prøvetaking av personer tilhører kommuneoverlegens ansvarsområde. Under kommuneoverlegens 

ledelse og ansvar kan intervjueren dele ut emballasje for avføringsprøver til pasienten og andre i 

husholdningen, forklare hvordan prøven skal tas, og avtale hvordan prøven skal forsendes eller 

leveres.  
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Nasjonale utbrudd 

Ved nasjonale sykdomsutbrudd har Folkehelseinstituttet ansvaret for at det blir foretatt intervjuer av 

pasienter og eventuelle kontrollpersoner (avsnitt 14.4.1). Folkehelseinstituttet bestemmer hvem som 

utfører intervjuene; ofte vil Mattilsynet bli anmodet om bistand. 

 Nasjonale utbrudd 

Samtykke 

Uansett om utbruddet håndteres lokalt eller nasjonalt, er det nødvendig å innhente informert 

samtykke fra pasientene før de kontaktes for intervju. Det er vanligvis kommuneoverlegen som 

sørger for samtykke, om nødvendig gjennom pasientenes fastleger.  

Spørreskjema for pilotintervjuene, med brukerveiledning 

Ved pilotintervjuene er det en fordel å bruke et strukturert spørreskjema laget på forhånd. Det er 

utarbeidet et omfattende, generelt standardskjema som bør brukes ved pilotintervju av pasienter i 

utbrudd der man står uten sikre spor, og der alle muligheter må holdes åpne (kapittel 25 og 26). 

Skjemaet kan imidlertid redigeres for å ta hensyn til hypoteser som allerede er laget. Eksponeringer 

som ikke er aktuelle, ekskluderes, noe som kan oppnås ved å bruke et spørreskjema som legger vekt 

på kjente smittekilder for den aktuelle sykdommen. Det er laget en serie sykdomsspesifikke skjema 

som tar hensyn til dette.  

Tidsrommet intervjuet gjelder for, kan også redigeres slik at det er tilpasset inkubasjonstiden for 

sykdommen. Ved nasjonale utbrudd vil Folkehelseinstituttet foreta redigeringen, dersom det er 

nødvendig. Ved lokale utbrudd kan Folkehelseinstituttet etter anmodning bistå kommunale 

myndigheter med utforming av skjemaet.  

Alle spørreskjemaene, enten de sykdomsspesifikke eller ikke, omfatter personlige og demografiske 

opplysninger om pasienten, samt informasjon om sykdommen og symptomene. Langt de fleste 

spørsmålene dreier seg imidlertid om hva som ble spist og drukket i tiden før sykdommen startet, og 

mange andre eksponeringer. De aller fleste spørsmålene er lukket (ja, nei, usikker). Denne typen 

spørsmål aktiverer hukommelsen og øker dermed kvaliteten på svarene i større grad enn åpne 

spørsmål («hva spiste du til middag for tre uker siden?»), noe de fleste vil ha problemer med å svare 

på.  

I tillegg er det laget et eget skjema som man kan bruke for å kartlegge samfunnsøkonomiske 

konsekvenser av sykdommen (blant annet sykdommens varighet, tapte arbeidsdager, legebesøk, 

sykehusinnleggelse, og behandling). Dette skjemaet omfatter også spørsmål om risikofaktorer som 

ikke er relevant for identifikasjon av smittekilden (underliggende sykdommer og medisinbruk). 

Skjemaet kan eventuelt brukes samtidig med pilotintervjuet. 

Spørreskjemaene finnes i Word-format i den nettbaserte Utbruddsveilederen på www.fhi.no, slik at 

de kan lastes ned og redigeres etter behov. Det er laget en brukerveiledning som intervjueren bør 

lese på forhånd. Det generelle spørreskjemaet finnes også i et nettbasert system (Questback), slik at 

intervjueren kan føre inn informasjonen elektronisk, fortrinnsvis etter at intervjuet er ferdig. Ved 

bruk av nettbasert spørreskjema blir det automatisk opprettet en database som gjør det mulig å 

sammenfatte resultatene fra intervjuene raskt og enkelt.  

 

https://www.fhi.no/nettpub/utbruddsveilederen/sporreskjema-retningslinjer-og-andr/sporreskjema-og-retningslinjer/
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 Spørreskjema for pilotintervjuet 

 Brukerveiledning til spørreskjemaet 

 

Ikke nødvendig med pilotintervju ved utbrudd i en lukket populasjon 

Det er ikke nødvendig å bruke slike omfattende skjema i utbrudd der man allerede i utgangspunktet 

har klar mistanke til ett enkelt eller noen få måltider som er konsumert av et begrenset antall 

personer (for eksempel deltagerne i et selskap, gjestene ved et hotell, en barnehage eller en 

sykehusavdeling – en såkalt «lukket» populasjon). I slike utbrudd vil det være ønskelig og mulig å 

intervjue alle som var til stede, både friske og syke, eller et tilfeldig utvalg av dem. I så fall intervjues 

personene med utgangspunkt i menyen.  

Dette kan gjøres i form av en retrospektiv kohortundersøkelse (avsnitt 10.2). Dersom antallet 

personer i utbruddspopulasjonen er svært lavt, og det følgelig ikke er statistisk grunnlag for en 

kohortundersøkelse, kan slike intervjuer likevel gi informasjon som er nyttig for å danne hypoteser 

om smittekilden. De fungerer dermed på samme måte som et pilotintervju, men er begrenset til de 

matvarene eller rettene som ble servert ved måltidene som mistenkes (kapittel 27 og 28): 

 Mal for spørreskjema til kohortundersøkelser 

 Brukerveiledning til spørreskjemaet 

 

Detaljer om gjennomføring og tolkning av pilotintervjuene 

Praktiske råd til intervjuerne finnes i brukerveiledningen til spørreskjemaet (kapittel 25): 

 Brukerveiledning for spørreskjema til pilotintervjuet 

 

Kapittel 15 beskriver enkelte detaljer om gjennomføring, analyse og tolkning av pilotintervjuene. Der 

finnes også nærmere opplysninger om taushetsplikt og informert samtykke:  

 Pilotintervjuet – gjennomføring, analyse og tolkning 
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Pilotintervjuet – det hypotesedannende intervju 

Intervjupersonene: 

• Anslagsvis 5-15 utvalgte pasienter, eventuelt alle, fortrinnsvis de sist syke  

• Typiske for utbruddet (men personer som skiller seg ut, kan gi verdifulle spor) 

• Ingen kontrollpersoner 

Intervjuet: 

• Intervjuet er meget tidkrevende - minst 1-2 timer 

• Spørreskjemaet er svært detaljert; det inkluderer alle potensielle smittekilder 

• Ta hensyn til hypoteser som allerede er laget 

• Bruk et standard Spørreskjema, som kan redigeres (kapittel 26)  

• Legg vekt på kjente smittekilder for sykdommen: Bruk eventuelt et av de 

sykdomsspesifikke skjemaene 

• Det er tillatt med improvisasjon 

• Det er tillatt med individuell tilpasning 

• Gjennomfør intervjuet ansikt-til-ansikt hjemme hos pasientene 

• Be pasientene fylle ut skjemaet på forhånd, slik at de får tid til å friske opp 
hukommelsen  

Intervjueren: 

• Helst samme intervjuer for alle 

• Har kjennskap til næringsmidler og produksjon 

• Er motivert og trent   

• Har lest spørreskjemaet (kapittel 26) og Brukerveiledningen (kapittel 25) på 
forhånd  

• Resonnerer og danner hypoteser under intervjuet, stiller utfyllende spørsmål 

• Tar prøver med utgangspunkt i hypoteser dannet under intervjuet, og etter råd 
fra Mattilsynets hovedkontor 

Analyse: 

• Identifiser faktorer som er felles for alle eller mange av pasientene 

 

Informert samtykke fra pasientene er nødvendig før de kontaktes for intervju. 

Kommuneoverlegen har ansvaret for å innhente slikt samtykke. 

https://www.fhi.no/nettpub/utbruddsveilederen/sporreskjema-retningslinjer-og-andr/sporreskjema-og-retningslinjer/
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Test hypotesene og identifiser smittekilden 

Avsnitt Side 

Hovedpunkter  

Innledning  

10.1  Analytiske laboratorieundersøkelser   

     -  Sammenligning av mikrober ved hjelp av epidemiologisk markører  

     -  Epidemiologiske markøranalyser (faktaboks)  

     -  Innsending av smittestoffer med opplysninger  

     -  Begrensninger og utfordringer ved laboratoriemetodene  

10.2  Analytisk epidemiologi  

      -  Retrospektive kohortundersøkelser  

      -  Kasus-kontroll-undersøkelser  

      -  Satelittutbrudd - utbrudd i utbruddet  

      -  Planlegging, gjennomføring og analyse  

      -  Begrensninger og utfordringer ved analytisk epidemiologi  

10.3  Når kan oppklaringsarbeidet avsluttes?  
 

Hovedpunkter 

• Formulering, testing og revidering av hypoteser er en kontinuerlig og dynamisk prosess som 

forsetter inntil det blir besluttet å stanse oppklaringen. 

• Straks hypoteser om smittekilden er formulert, er neste trinn å samle supplerende opplysninger 

for eventuelt å kunne styrke, revidere eller forkaste dem. Slike opplysninger kan innhentes ved 

hjelp av intervjuer, prøver og inspeksjoner, samt informasjon om hvordan utbruddet utvikler seg.  

• Etter at hypotesene er vurdert nøye og eventuelt revidert, kan det foretas en formell 

hypotesetesting ved hjelp av to mer ressurskrevende fremgangsmåter som bør brukes parallelt: 

analytiske laboratorieundersøkelser og analytisk epidemiologi.  

• Analytiske laboratorieundersøkelser består av to trinn: (1) undersøke om smittestoffet som 

forårsaket utbruddet, kan påvises i mistenkte smittekilder, og (2) sammenligne smittestoff isolert 

fra henholdsvis pasienter og antatte smittekilder. 

• Analytisk epidemiologiske undersøkelser består av intervjuer med friske og syke personer fra 

utbruddspopulasjonen ved hjelp av et kortfattet spørreskjema som bygger på hypotesene som er 

dannet, for å undersøke om det foreligger en statistisk signifikant sammenheng mellom 

eksponering for antatte smittekilder og forekomst av sykdommen.  

• Sporing fremover og bakover i produksjons- og distribusjonskjeden for det mistenkte 

næringsmidlet kan også bidra til å teste hypotesene (beskrevet i kapittel 11).  

• Formell hypotesetesting kan være unødvendig, dersom etterforskningen allerede har utpekt 

smittekilden med tilstrekkelig grad av sannsynlighet. Det kan også hende at man har nok 

 

   10  Test hypotesene 
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informasjon til å kunne iverksette effektive, forebyggende tiltak uten å vite nøyaktig hvilken 

smittekilde som var ansvarlig. 

• Beslutningen om å foreta denne typen hypotesetesting bygger på en avveining mellom hvilke 

ressurser som står til rådighet, og betydningen av resultatene man kan oppnå.  

• I utbruddsoppklaring bygger den endelige konklusjonen på en samlet, kritisk vurdering av 

sannsynlighet for at smittekilden er funnet, på bakgrunn av resultater fra flere typer 

undersøkelser og informasjon fra mange kilder.  

• Hvis smittekilden ikke er identifisert til tross for en betydelig innsats, må det tas en beslutning om 

arbeidet skal stanses. Denne avgjørelsen bygger på hensynet til tilgjengelige ressurser, 

prioriteringer, hvorvidt utbruddet er avsluttet, og utbruddets alvorlighet og konsekvenser. 

• Selv om smittekilden er identifisert, bør ikke oppklaringsarbeidet betraktes som fullført før det er 

gjort en innsats for å avdekke den opprinnelige årsaken til at kilden ble kontaminert, slik at 

forbyggende tiltak kan iverksettes. Dette er tema i kapittel 11.   

 

Innledning 

Formulering, testing og revidering av hypoteser er en kontinuerlig og dynamisk prosess som forsetter 

inntil det blir besluttet å stanse oppklaringen. Straks man har dannet hypoteser om smittekilden, kan 

disse bekreftes, sannsynliggjøres, revideres eller forkastes ved å innhente ytterligere informasjon 

med de hjelpemidlene som er nevnt i avsnitt 9.1. For eksempel kan opplysninger fra 

pasientintervjuer gjøre det nødvendig å foreta nye inspeksjoner, kanskje i andre virksomheter, og ta 

flere prøver av mistenkte matvarer, produksjonsmiljø, dyr eller andre kilder. Omvendt kan 

resultatene av laboratorieanalysene føre til at hypotesene må revideres eller forkastes, slik at nye 

intervjuer og inspeksjoner må foretas (figur 9.1). 

Når hypotesene er nøye vurdert og eventuelt revidert, kan det foretas en formell hypotesetesting 

ved hjelp av mer ressurskrevende undersøkelser. I utbruddsoppklaring blir gyldigheten av de 

reviderte hypotesene hovedsakelig undersøkt ved hjelp av to forskjellige strategier som begge er 

beskrevet i dette kapittelet (figur 10.1): 

• analytiske laboratorieundersøkelser og  

• analytisk epidemiologi.  

Sporing i næringskjeden kan også brukes til å teste hypoteser. Dette er beskrevet i kapittel 11.  

Disse fremgangsmåtene utelukker ikke hverandre, men bør om mulig brukes parallelt. I en del 

utbrudd vil kravet om å handle raskt gjøre det forsvarlig å gå rett på denne typen hypotesetesting, 

uten å vente på supplerende informasjon, for å unngå at oppklaringsarbeidet blir forsinket.  

Beslutningen om å foreta denne typen hypotesetesting bygger på en avveining mellom tilgjengelige 

ressurser og betydningen av resultatene man kan oppnå. En slik ressurskrevende hypotesetesting 

kan være unødvendig, dersom den foregående etterforskningen allerede har utpekt smittekilden 

med tilstrekkelig grad av sannsynlighet. Det kan også hende at man har nok informasjon til å kunne 

iverksette effektive, forebyggende tiltak uten at det er nødvendig å vite nøyaktig hvilken matvare 
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som var ansvarlig. Ett eksempel er utbrudd av norovirus-infeksjon eller bakteriell intoksikasjon blant 

gjestene ved et hotell, og der rutinene ved kjøkkenet kan innskjerpes uansett hvilke retter som var 

årsaken.  

Det er likevel alltid en fordel at smittekilden blir identifisert med størst mulig grad av sikkerhet, fordi 

dette er en forutsetning for å kunne foreta sporing i matkjeden med henblikk på å avdekke årsaken 

til at kilden ble kontaminert (kapittel 11), slik at det kan iverksettes spesifikke, forebyggende tiltak for 

å forhindre at nye utbrudd oppstår (kapittel 12).  

Analytiske laboratorieundersøkelser 

Under forutsetning av at korrekt smittekilde er utpekt, vil man forvente at smittestoffet som var 

ansvarlig for utbruddet, kan påvises i denne kilden, dersom den fremdeles er tilgjengelig for 

prøvetaking. Dette kan etterprøves ved hjelp av analytiske laboratorieundersøkelser. Ved disse 

undersøkelsene søker man å påvise, karakterisere og eventuelt kvantifisere smittestoff eller toksiner 

i mistenkte smittekilder. Metodene muliggjør sammenligning mellom smittestoff fra pasienter og 

antatte kilder, og bidrar dermed til å identifisere årsaken til utbruddet. Hensikten med slike 

undersøkelser skiller seg fra diagnostiske laboratorieundersøkelser der formålet er å stille en 

etiologisk diagnose. Analytiske laboratorieundersøkelser er beskrevet detaljert i avsnitt 10.1.  

Analytisk epidemiologi 

Dersom den utpekte smittekilden er den riktige, vil man forvente at personer som var eksponert for 

denne kilden, vil ha langt større risiko for å bli syke enn dem som ikke var eksponert. Dette kan 

etterprøves ved analytisk epidemiologi. Med disse metodene undersøker man om det foreligger en 

statistisk signifikant sammenheng mellom eksponering for antatte smittekilder og forekomst av 

sykdommen. Friske og syke personer intervjues ved hjelp av et strukturerte og mest mulig kortfattet 

spørreskjema som bygger på noen få hypoteser dannet tidligere i etterforskningen. Risikofaktorer 

identifiseres ved hjelp av statistisk analyse med beregning av relativ risiko (ved retrospektive 

kohortundersøkelser) eller odds ratio (ved kasus-kontroll-undersøkelser).  

De grunnleggende prinsippene for analytisk epidemiologiske undersøkelser er beskrevet summarisk i 

avsnitt 10.2. Utfyllende detaljer finnes i kapittel 16: 

 Analytisk epidemiologiske undersøkelser  
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FIGUR 10.1 Testing av hypoteser ved analytiske laboratorieundersøkelser og analytisk 

epidemiologi 

 

10.1  Analytiske laboratorieundersøkelser 

Laboratorieundersøkelser omfatter rent generelt følgende: 

• Påvisning og eventuelt kvantifisering av smittestoff eller toksiner i primærprøver   

• Undersøkelse av mikrobiologiske parametere for hygienisk kvalitet  

• Verifisering av smittestoffet ved et referanselaboratorium 

• Typing og subtyping (differensiering i undergrupper) 

• Annen karakterisering av smittestoffet, for eksempel virulensegenskaper eller antimikrobiell 

resistens 

 

Ved utbruddsoppklaring er hensikten med analytiske laboratorieundersøkelser å bidra til 

identifikasjon av smittekilden gjennom målrettet prøvetaking av mistenkte næringsmidler eller andre 

antatte smittekilder. Arbeidet består av to trinn (figur 10.2): 

• Undersøke om smittestoffet som var årsak til utbruddet, eller eventuelle mikrobielle toksiner, kan 

påvises i de kildene man mistenker. Dette er en oppgave for laboratorier for utfører oppdrag på 

vegne av Mattilsynet eller virksomhetene (matlaboratorier). 

• Undersøke hvorvidt smittestoffer isolert fra henholdsvis pasienter og mistenkte smittekilder 

(inkludert smittebærere) er identiske eller svært like, og om de skiller seg fra kontrollstammer 

som ikke er relatert til utbruddet. Dette utføres av det aktuelle referanselaboratoriet i medisinsk 

mikrobiologi som mottar agens isolert fra pasientene i utbruddet. 

 

 

 



 
Side 95 

 

FIGUR 10.2  Testing av hypoteser med analytiske laboratorieundersøkelser 

 

Sammenligning av mikrober ved hjelp av epidemiologisk markører 

Påvisning av samme smittestoff (for eksempel samme bakterieart) i prøver fra pasienter og fra 

antatte smittekilder er ikke alltid nok til å sannsynliggjøre en epidemiologisk sammenheng med 

tilstrekkelig sikkerhet, dersom det aktuelle agens er en vanlig variant som også finnes i andre kilder.  

I mange utbrudd vil derfor effektiv smitteoppsporing kreve sammenlikning mellom: (1) smittestoffet 

som forårsaket utbruddet, (2) smittestoff fra mistenkte kilder og (3) representative kontrollstammer 

som ikke er relatert til utbruddet, men som tidligere er påvist i området der utbruddet pågår. Dette 

utføres ved hjelp av epidemiologiske markøranalyser (se egen tekstboks, nedenfor). Prinsippene er: 

• Dersom smittestoff fra pasientene og fra den mistenkte smittekilden alle tilhører en sjelden 

subtype som klart skiller seg fra kontrollstammene, styrker dette mistanken til den aktuelle kilden. 

Det er lite sannsynlig at en slik uvanlig type finnes samtidig også i andre kilder innen 

utbruddsområdet. 

• Dersom smittestoff fra pasientene og den mistenkte kilden tilhører en subtype som også er vanlig 

blant kontrollstammene, kan muligheten for at det er en annen smittekilde, i utgangspunktet ikke 

utelukkes. Sannsynligheten for at smittekilden er funnet, er omvendt proporsjonal med hvor 

vanlig den aktuelle subtypen er i området utbruddet foregår. 

• Dersom smittestoff fra pasientene og fra den mistenkte smittekilden er klart forskjellige, kan 

mistanken med stor sannsynlighet avkreftes. Enkelte patogene mikrober danner imidlertid 

heterogene populasjoner som består av flere varianter, og subtypen som forårsaket utbruddet, 

kan ha blitt overvokst av andre typer på dyrkingsmediene. Risikoen for å overse en kausal subtype 

avhenger av hvor vanlig den er i bakteriepopulasjonen. For å avsløre dette er det nødvendig å 

undersøke mange isolater fra de potensielle smittekildene, av og til også fra pasientene.  

• Dersom det er små forskjeller mellom smittestoff fra pasientene og den mistenkte kilden, kan det 

ikke utelukkes at dette skyldes tilfeldige mutasjoner og evolusjonær divergens som har oppstått i 

løpet av utbruddet. Årsaken kan også være at smittekilden opprinnelig inneholdt flere varianter. 

Dette fenomenet er spesielt relevant med DNA-baserte analyser, som ofte er i stand til å oppdage 

selv små ulikheter mellom mikrobene. Det er ikke uvanlig at slike metoder påviser flere DNA-

profiler, som avviker i variable loci, blant mikrober fra både pasientene og en mistenkt kilde. Slike 
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små forskjeller kan oppstå hos pasientene i løpet av infeksjonen, i smittekilden og smittekjeden, 

under transport av prøven eller under dyrkningsprosessen. 

• Dersom bakterier fra ulike pasienter er klart forskjellige, dreier det seg sannsynligvis ikke om et 

utbrudd med felles kilde, bortsett fra i situasjoner der en tilsvarende variasjon kan påvises i 

smittekilden. I mange tilfeller kan imidlertid mistanken om et felleskildeutbrudd avkreftes på 

dette grunnlag. 

Tolkning av epidemiologiske markøranalyser bør utføres av eksperter, fortrinnsvis personer som har 

forskningsbasert erfaring med bruk av den aktuelle metoden for differensiering av smittestoffet, 

inkludert kunnskap om metodens diskriminerende evne og om mutabiliteten av relevante loci på 

genomet. 

 

Innsending av smittestoffer med opplysninger  

Ved utbrudd av smittsom sykdom i befolkningen er det viktig at laboratorier som utfører analyser av 

mistenkte kilder, inkludert private laboratorier og referanselaboratorier, sender inn smittestoffer 

sammen med nødvendige opplysninger til det nasjonale referanselaboratoriet medisinsk 

mikrobiologi som har overvåkingsansvaret for det aktuelle smittestoffet i befolkningen, og som 

foretar verifisering og karakterisering av agens isolert fra pasientene i utbruddet. 

Hensikten er at smittestoffene fra mistenkte kilder raskt skal kunne sammenlignes med isolater fra 

pasientene. Innsendingen bør derfor skje umiddelbart, direkte fra laboratoriene som foretar den 

primære analysen av prøvematerialet, slik at oppklaringen av utbruddet ikke forsinkes (figur 10.2). 

MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften (§ 2-4a annet ledd) gir Mattilsynet hjemmel til å bestemme 

dette. For de smittestoffer der Mattilsynet har oppnevnt nasjonale referanselaboratorier på 

matområdet (NRL), skal isolater samtidig sendes dit.  

For de fleste utbrudd som omfattes av denne veilederen, skal smittestoffene sendes til Nasjonalt 

referanselaboratorium for enteropatogene bakterier ved Folkehelseinstituttet, i noen tilfeller til et 

annet referanselaboratorium innenfor eller utenfor instituttet. Dersom det er tvil om hvor 

smittestoffet skal sendes, kan Folkehelseinstituttet kontaktes for informasjon. Folkehelseinstituttet 

Epidemiologiske markøranalyser omfatter: 

• Fenotypiske undersøkelser som serotyping, biotyping, fagtyping og karakterisering av 

resistensmønstre. 

• Genotypiske undersøkelser basert på analyse av mikrobenes arvestoff, blant annet 

karakterisering av DNA- eller RNA-profiler. 

• Undersøkelse av virulensegenskaper eller påvisning av gener som koder for slike egenskaper. 

I utbruddsoppklaring brukes analyse av epidemiologiske markører for å bidra til å identifisere 

smittekilden, ved å sammenligne mikrober isolert fra pasienter, mikrober fra antatte 

smittekilder, og representative kontrollstammer som ikke er relatert til utbruddet, men som 

tidligere er påvist i området der utbruddet pågår.  
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vil samarbeide med eksterne referanselaboratorier under oppklaringen av utbrudd der instituttet 

selv ikke har referansefunksjon.  

Liste over nasjonale medisinsk mikrobiologiske referansefunksjoner, og hvilke laboratorier som 

innehar disse, finnes på Folkehelseinstituttets nettsider. 

 Nasjonalt referanselaboratorium for enteropatogene bakterier 

 Nasjonale medisinsk mikrobiologisk referansefunksjoner  

Begrensninger og utfordringer ved laboratoriemetodene 

Laboratorieundersøkelser er i mange tilfeller ikke tilstrekkelig til å identifisere smittekilden. Dette kan 

skyldes: 

• Prøvemateriale er ikke lenger tilgjengelig: Det er ikke noe å ta prøve av, for eksempel fordi det 

mistenkte næringsmiddelet er fortært, kastet eller solgt. Selv om dette problemet kan oppstå i et 

hvilket som helst utbrudd, er det spesielt vanlig i utbrudd der smittekilden er virksom bare i et 

begrenset tidsrom, for eksempel ett enkelt måltid eller en matvare som omsettes og konsumeres i 

en kort periode (punktkildeutbrudd, avsnitt 8.3). 

• Relevant analysemetode er ikke tilgjengelig: Prøvemateriale finnes, men analysemetode for 

påvisning av smittestoff eller toksiner er ikke etablert ved laboratoriet som foretar analysene (f. 

eks. metoder for påvisning av virus eller parasitter i næringsmidler, som bare få laboratorier 

behersker). 

• Villedende negative resultater: Prøvemateriale og metode er tilgjengelige, men analysene gir 

negative resultater, til tross for at smittestoffet var til stede da maten ble spist. Dette kan skyldes: 

o Metodene er ikke er følsomme nok til å påvise et lavt antall mikrober som fremdeles finnes i 

prøven, og som var tilstrekkelig til å forårsake sykdom.  

o Smittestoffet er subletalt svekket, redusert i antall, desimert eller drept som følge av 

oppbevaring eller transport av næringsmiddelet eller prøvematerialet, slik at det ikke lenger 

lar seg påvise ved dyrkning. Selv om mikrober er døde, kan de likevel påvises med DNA-

baserte metoder (se nedenfor).  

• Termostabile toksiner: I utbrudd forårsaket av bakterielle intoksikasjoner kan bakteriene være 

drept ved varmebehandling av næringsmidlet under produksjon eller tilberedningen, slik at det 

ikke lar seg dyrke, mens preformerte, termostabile toksiner har beholdt sin aktivitet og kan 

eventuelt påvises. 

• Smittestoffet påvises ved DNA-baserte metoder men ikke ved dyrkning: Dyrknings-uavhengige 

metoder blir i økende grad tatt i bruk ved mikrobiologiske laboratorier. I enkelte utbrudd vil man 

kunne oppleve at et DNA-positivt funn ikke lar seg verifisere med konvensjonelle 

dyrkningsmetoder. Dette kan skyldes: 

o DNA-metoden har høyere sensitivitet,  

o DNA-metoden har utilstrekkelig spesifisitet, noe som fører til et falskt positivt resultat, eller 

https://www.fhi.no/sv/laboratorie-analyser/nasjonale-medisinsk-mikrobiologiske/
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o mikrobene er døde eller subletalt svekket, slik at de ikke lar seg dyrke men kan likevel 

påvises med DNA-analyse. 

Mange DNA-metoder skiller ikke mellom levende og døde smittestoffer. Hvis et positivt DNA-funn 

ikke blir verifisert ved dyrkning, oppstår spørsmålet om agens var levende da maten ble spist, eller 

om det var drept før konsum som følge av behandling, produksjon eller tilberedning av 

næringsmidlet. Enkelte DNA-metoder er skreddersydd for påvisning av virulensgener som ansees 

diagnostisk for visse patogener. Uheldigvis kan slike gener også kan finnes i andre bakterier eller i 

frittlevende bakteriofager, uten at patogener er til stede i prøven (for eksempel ved analyse for 

STEC). 

• Falskt positive resultater: Analysene gir feilaktig positive resultater fordi prøver som opprinnelig 

var negative, er blitt kontaminert ved laboratoriet, eller fordi analysemetodene har for lav 

spesifisitet. Dette er dessverre ingen hypotetisk mulighet; slik laboratoriekontaminasjon har 

skjedd flere ganger. 

• Utbruddsstammen finnes også i andre kilder: Smittestoffet som forårsaket utbruddet, isoleres fra 

den mistenkte kilden, men det reises likevel tvil om årsaken er avdekket, fordi markøranalyser 

viser at smittestoffet tilhører en vanlig variant som også finnes i andre kilder (se diskusjonen om 

markøranalyser foran). 

• Pakken med den mistenkte maten er blitt åpnet i en husholdning med en smittebærer: Hvis en 

positiv prøve stammer fra en emballert matvare som ble åpnet i en husholdning, institusjon eller 

virksomhet der det er én eller flere pasienter, kan det ikke utelukkes at prøven ble kontaminert 

sekundært av en smittebærer, etter at den ble åpnet. 

• Laboratorieundersøkelsene kan være tidkrevende og arbeidsintensive: Hvis man ikke har klare 

hypoteser om smittekilden, kan det være nødvendig å undersøke et stort antall prøver fra alle 

mulige kilder. Dersom det heller ikke er fastslått hvilket smittestoff som forårsaket utbruddet, er 

det aktuelt å foreta mange analyser av hver prøve. En rekke bakteriologiske undersøkelser krever 

langvarige anrikningstrinn, av og til over flere uker, etterfulgt av en identifikasjonsprosedyre. 

Verifisering av funnene og markøranalyser utført ved et referanselaboratorium vil ta ytterligere 

tid. 

 

Begrensninger og utfordringer ved analytiske laboratorieundersøkelser  

• Prøvemateriale er ikke tilgjengelig - alt er spist, kastet, slaktet eller solgt  

• Relevant metodikk er ikke etablert ved laboratoriet som foretar analysene 

• Villedende negative eller falskt positive resultater 

• Smittestoffet påvises med DNA-metoder, men ikke ved dyrkning 

• Mikroben som forårsaket utbruddet, er vanlig også i andre kilder enn dem du mistenker 

• Pakken med den mistenkte matvaren er blitt åpnet i en husholdning der det er en 
smittebærer 

• Metodene kan være tidkrevende og arbeidsintensive  
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10.2  Analytisk epidemiologi 

En analytisk epidemiologisk undersøkelse kan identifisere smittekilden uavhengig av 

laboratorieanalyser, og er i mange utbrudd den mest effektive eller eneste mulige fremgangsmåten 

på grunn av begrensingene ved laboratoriemetodene (avsnitt 10.1). For ikke å tape verdifull tid bør 

denne typen undersøkelser igangsettes parallelt med laboratorieanalyser og annet 

oppklaringsarbeid, før personene rammet av utbruddet glemmer viktig informasjon. 

Prinsippet er: 

Syke så vel som friske personer fra utbruddspopulasjonen intervjues ved hjelp av et kortfattet 

spørreskjema som bygger på noen få hypoteser dannet tidligere i etterforskningen. Hensikten er å 

undersøke om det kan påvises statistisk signifikante sammenhenger mellom forekomst av 

sykdommen og eksponering for antatte smittekilder.  

Det er hovedsakelig to typer undersøkelser som er aktuelle ved utbrudd: Retrospektive 

kohortundersøkelser og kasus-kontroll-undersøkelser. Andre typer undersøkelser, som kasus-kohort-

studier, vil ikke bli omtalt i denne veilederen. 

Retrospektive kohortundersøkelser 

Dersom utbruddet er begrenset til en liten, ”lukket” populasjon (f. eks. et selskap, et hotell, en 

barnehage eller en sykehusavdeling – en kohort), er det mulig og ønskelig å intervjue alle som var til 

stede, friske som syke. Hvis kohorten er stor, kan et tilfeldig utvalg intervjues.  

Dette kan utføres som en såkalt retrospektiv kohortundersøkelse der personene som deltok ved de 

mistenkte måltidene, blir spurt om hva de spiste, med utgangspunkt i menyen (figur 10.3). For hver 

enkelt matvare som ble servert, sammenlignes andelen som ble syke (angrepsraten) blant 

henholdsvis eksponerte og ikke-eksponerte. Risikofaktorer identifiseres ved beregning av relativ 

risiko. Det er ikke nødvendig å vite på forhånd hvem er syke eller friske; spørsmål om dette er tatt 

med i spørreskjemaet. 

Denne veilederen inneholder en mal som kan brukes til å lage spørreskjema for slike undersøkelser 

ved å sette inn matvarene som ble servert (kapittel 28). Det er også laget en brukerveiledning som 

beskriver hvordan man kan lage spørreskjema, gjennomføre intervjuet, og utføre analyser av 

informasjonen som samles under intervjuene (kapittel 27): 

 Mal for spørreskjema til kohortundersøkelser 

 Brukerveiledning til spørreskjemaet 
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FIGUR 10.3 Prinsippet for retrospektive kohortundersøkelser 

 

Kasus-kontroll-undersøkelser 

Hvis utbruddspopulasjonen er stor, for eksempel innbyggerne i en kommune eller i hele landet, sier 

det seg selv at ikke alle kan intervjues. I slike utbrudd er det mest effektivt å utføre en kasus-kontroll-

undersøkelse, der utvalgte pasienter (kasus) og friske kontrollpersoner fra utbruddspopulasjonen 

intervjues (figur 10.4). I denne typen undersøkelser sammenlignes andelen eksponerte blant kasus og 

kontroller for hver enkelt eksponering som mistenkes. Siden man hverken har oversikt over hvor 

mange som er syke eller hvor mange som er eksponert i utbruddspopulasjonen, kan angrepsrater og 

relativ risiko ikke beregnes. I stedet blir risikofaktorer identifisert ved beregning av odds ratio som er 

et godt estimat for relativ risiko i de fleste slike utbrudd.  

Kasus-kontroll-undersøkelser krever en på forhånd gjennomtenkt strategi for å definere og velge ut 

kasus og kontroller, og denne typen undersøkelser er derfor mer komplisert enn 

kohortundersøkelser, der alle i utbruddspopulasjonen intervjues. Analysen er også mer krevende, 

spesielt dersom pasienter og kontroller er matchet (for eksempel med hensyn til alder, kjønn og 

bosted), en strategi som kan være nødvendig i mange utbrudd av denne typen. Kasus-kontroll-

undersøkelser av utbrudd vil derfor kreve veiledning fra sentrale etater som Folkehelseinstituttet, 

mens kohortundersøkelser er enklere å utføre av lokale krefter.  

Det er ikke mulig å lage en standard-mal for spørreskjemaet, fordi hypotesene som skal testes, 

varierer formidabelt, i motsetning til kohortundersøkelsene der spørsmålene omfatter alt som ble 

konsumert under ett enkelt eller noen få måltider som mistenkes.  

 

FIGUR 10.4 Prinsippet for kasus-kontroll-undersøkelser 
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Satelittutbrudd - utbrudd i utbruddet 

Under utbrudd som rammer en stor, «åpen» populasjon, for eksempel innbyggerne i en kommune 

eller i hele landet, kan det samtidig opptre utbrudd med samme agens i mindre sub-populasjoner 

som gjestene ved et hotell eller en restaurant, deltagere ved et møte eller kongress, og lignende. 

Slike personer har spist et begrenset antall matvarer eller retter i den korte tiden de var til stede ved 

serveringsstedet der smitten fant sted, og vil derfor lettere huske hva de konsumerte enn personer 

intervjuet for en lengre tidsperiode.  

I slike satelittutbrudd kan man ofte få tilgang til lister over alle måltider og matvarer som ble servert. 

I så fall kan man gjennomføre en retrospektiv kohortundersøkelse der personene som var til stede, 

intervjues ved hjelp av denne listen. Dette kan være en effektiv metode for å finne smittekilden, og 

kan brukes som supplement til, eller eventuelt i stedet for, en omfattende kasus-kontroll-

undersøkelse som dekker hele utbruddspopulasjonen.  

Serveringsstedet kan også gi detaljert informasjon om alle råvarer, ingredienser, garnityr og annet 

tilbehør som ble anvendt. Sporing i produksjons- og distribusjonskjeden for å avdekke årsaken til at 

maten ble kontaminert, er enklere i slike utbrudd, fordi serveringssteder ifølge regelverket har plikt 

til å kunne spore råvarer og produkter minst ett trinn frem og ett trinn tilbake i kjeden (kapittel 11).  

Planlegging, gjennomføring og analyse 

Planlegging, gjennomføring og analyse av analytisk epidemiologiske undersøkelser er beskrevet i 

detalj i kapittel 16: 

 Analytisk epidemiologiske undersøkelser   

Denne typen undersøkelser, særlig kasus-kontroll-studier, kan med fordel utføres i samarbeid med, 

eller etter veiledning fra, sentrale institusjoner med erfaring på området. Slik erfaring finnes blant 

annet ved Folkehelseinstituttet som kan bidra med råd og veiledning, hjelp til å lage spørreskjema, 

utføre analysene og eventuelt gi bistand på stedet ved at Nasjonal feltepidemiologisk gruppe reiser 

ut (kapittel 2). 

Begrensninger og utfordringer ved analytisk epidemiologi 

Analytisk epidemiologi kan ikke brukes dersom: 

• alle i utbruddspopulasjonen ble syke (angrepsraten er 100 prosent), slik at det ikke er noen friske 

kontrollpersoner å sammenligne med, 

• alle var eksponert for samtlige aktuelle risikofaktorer, for eksempel ved at alle tilstedeværende 

spiste hver enkelt rett som ble servert, slik at det ikke er noen ikke-eksponerte kontrollpersoner å 

sammenligne med, eller 

• det er for få pasienter eller kontrollpersoner tilgjengelig, slik at det ikke er mulig å påvise statistisk 

signifikante forskjeller – den statistiske styrken er for lav. 

I enkelte utbrudd der alle i utbruddspopulasjonen har vært eksponert for smittekilden, kan det 

likevel være mulig å påvise en sammenheng mellom eksponering og sykdom, hvis det for eksempel 

viser seg at de syke har spist eller drukket større mengder av det kontaminerte næringsmidlet enn de 

friske. Ett eksempel er vannbårne utbrudd der alle får drikkevann fra samme kilde, men der 
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intervjuene avslører at de som ble syke, drakk vann oftere eller i større mengder enn de som holdt 

seg friske.  

Andre utfordringer som kan gjøre det vanskelig å identifisere smittekilden, er: 

• Systematiske feil («bias») i planlegging, gjennomføring, eller analyse av undersøkelsen, slik at 

risikoestimatet blir galt. I verste fall kan dette føre til at smittekilden ikke blir oppdaget, eller at 

feil kilde utpekes. En slik skjevhet kan blant annet introduseres hvis sannsynligheten for å bli 

intervjuet øker dersom pasienten har spist en matvare som mistenkes, eller dersom intervjueren 

oppmuntrer eller belønner positive svar om matvarer de vet er under mistanke. Enkelte andre 

eksempler er beskrevet nedenfor, blant annet hukommelsesfeil og systematiske feil ved valg og 

klassifisering av pasienter og kontroller. 

• Konfundering (effektblanding): Enkelte faktorer kan feilaktig bli identifisert som risikofaktorer i 

analysen, fordi de er forbundet med den virkelige smittekilden uten selv å være årsak til 

utbruddet. Dette fenomenet kan blant annet opptre dersom to matvarer ofte blir servert 

sammen; da vil begge kunne fremstå som smittekilder, selv om bare den ene er kontaminert, for 

eksempel røkelaks og eggerøre. Ved hjelp av flervariabelanalyser kan man sortere slike effekter og 

avgjøre hvilke faktorer som uavhengig av andre er forbundet med økt risiko for å få sykdommen.  

• Krysskontaminasjon: Enkelte av pasientene kan ha spist en annen matvare som er 

krysskontaminert av den virkelige smittekilden. Ett eksempel er oppskåret salat som på grunn av 

dårlig hygiene er blitt kontaminert fra rå kjøttvarer i et restaurantkjøkken. Pasientene som har 

spist den krysskontaminerte maten, vil svare benektende på spørsmålet om de har spist den 

matvaren du mistenker, og sammenhengen mellom smittekilden og sykdommen vil derfor bli 

svekket.  

• Smittekilden kan være flere næringsmidler eller merker som inneholder samme kontaminerte 

råvare eller ingrediens, er håndtert av samme smittebærer, eller er laget i samme kontaminerte 

produksjonsmiljø (se også avsnitt 9.2). Ett eksempel er kontaminert pepper eller et annet krydder 

som er blitt brukt i en rekke produkter. Antall personer som har spist hvert enkelt produkt kan 

dermed være for lavt til å kunne identifisere risikoen knyttet til hver av dem. I slike tilfeller kan 

det være nyttig å slå sammen matvarer med samme ingrediens i bredere kategorier og gjenta 

analysen. Et annet eksempel er retter på en lunsj-buffet som alle er kontaminert av en ansatt med 

norovirus-infeksjon. Muligheten for å påvise statistisk signifikante sammenhenger vil bli redusert, 

fordi antallet personer som har spist hver rett eller merke er for lavt. I små utbrudd, som blant 

gjestene ved en lunsj-buffet, kan det hende at ingen matvarer blir knyttet til sykdommen, noe 

som i seg selv kan være en indikasjon på smitte til flere retter fra en ansatt.  

• Hukommelsesproblemer: Intervjuene vil ofte bli foretatt lang tid etter tidspunktet da smitten fant 

sted, og det er forståelig at intervjupersonene kan ha glemt hva de spiste. De kan også ha spist 

den mistenkte matvaren uten å ha lagt merke til det, for eksempel én blant flere bladgrønnsaker i 

en salatblanding, eller pynt, tilbehør og garnityr. Hvis den antatte smittekilden er blitt avslørt, 

enten i massemedia eller under intervjuet, kan pasientene være tilbøyelig til å overrapportere 

eksponering for en matvare de vet er under mistanke, mens kontrollene er tilbøyelig til å 

underrapportere. Dermed oppstår en systematisk feil (bias) som fører til at risikoen knyttet til den 

antatte kilden blir overestimert.   
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• Intervju med pasienter som ikke er kvalifiserte kasus: 

o Sekundærtilfeller: Sekundærtilfeller er pasienter som tilfredsstiller kasus-definisjonen, men 

som per definisjon ikke har vært eksponert for smittekilden. I stedet har de direkte eller 

indirekte blitt smittet sekundært av andre pasienter (avsnitt 8.6). Hvis sekundærtilfeller blir 

uforvarende intervjuet, vil det redusere muligheten til å identifisere en signifikant 

sammenheng mellom sykdommen og den virkelige smittekilden.  

o Kasus som ikke er verifisert: Ikke-verifiserte kasus kan omfatte pasienter som ikke tilhører 

utbruddet. Hvis mulige eller sannsynlige kasus blir inkludert, kan validitetene av undersøkelsen 

bli redusert, fordi det blant slike kasus kan være pasienter som ikke har vært eksponert for 

smittekilden (avsnitt 7.4). Opplysninger fra slike pasienter er irrelevant og villedende, og 

konsekvensen kan være at smittekilden ikke blir identifisert eller i verste fall at feil kilde blir 

utpekt.  

o Endemiske tilfeller: Hvis det endemiske bakgrunnsnivå av sykdommen er betydelig, kan det 

ikke utelukkes at pasienter med samme diagnose, men som ikke er en del av utbruddet, blir 

inkludert i undersøkelsen ved en tilfeldighet. Sannsynligheten er proporsjonal med den 

endemiske forekomsten i utbruddsområdet. Siden endemiske tilfeller ikke har vært eksponert 

for smittekilden, vil de forkludre analysen.  

• Intervju med personer som ikke er kvalifiserte kontroller: Det er hovedsakelig to typer: 

Kontrollpersoner som i virkeligheten er udiagnostiserte kasus og personer som ikke tilhører 

utbruddspopulasjonen. Hvis slike personer blir utilsiktet inkludert som kontroller, kan de tilsløre 

sammenhengen mellom smittekilden og sykdommen. Én strategi for å unngå kontroller som er 

udiagnostiserte kasus, er å ekskludere personer med symptomer forenlig med 

utbruddssykdommen.    

• Statistiske tilfeldighet uten kausal sammenheng: Analytisk epidemiologiske metoder undersøker 

om det er sammenheng mellom sykdom og eksponeringer ved hjelp av statistisk analyse. De 

assosiasjonene som eventuelt oppdages, kan skyldes tilfeldigheter selv om de er statistisk 

signifikante, uten at den aktuelle matvaren er årsak til sykdommen. Jo flere faktorer som 

inkluderes i analysen, jo større er sannsynligheten for at en eller flere faktorer blir forbundet med 

sykdommen ved ren tilfeldighet. Små undersøkelser er spesielt sårbare for systematiske feil og feil 

som skyldes tilfeldigheter. 

En grundigere diskusjon av utfordringene ved analytisk epidemiologi, og hvordan man kan håndtere 

dem, finnes i kapittel 16: 

 Analytisk epidemiologiske undersøkelser  
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10.3  Når kan oppklaringsarbeidet avsluttes?   

Er resultatene som er oppnådd, tilstrekkelig konkluderende til at oppklaringsarbeidet kan erklæres 

fullført?  

Publikum, og ikke minst journalister, kan ha inntrykk av at utbruddet ikke er oppklart før den 

patogene mikroben som var årsak til utbruddet, er blitt påvist i den mistenkte smittekilden. For 

mange er dette det endelige bevis, og de vil hevde at uten et slikt nødvendig bevismateriale er det 

ikke mulig å trekke sikre konklusjoner om årsaken. Andre resultater blir betraktet som indisier uten 

tilstrekkelig styrke til å kunne felle en avgjørende dom.  

Selv om det alltid er betryggende å kunne påvise den ansvarlige mikroben i en mistenkt kilde, viser 

diskusjonen tidligere i dette kapittelet at slike argumenter er en feilslutning. Hver enkelt metode i 

utbruddsoppklaringen er beheftet med betydelige problemer og mulige feilkilder, 

laboratoriemetoder ikke minst. 

I oppklaring av utbrudd bygger den endelige konklusjonen på en samlet, kritisk vurdering av 

resultatene fra alle utførte undersøkelser og fra mange forskjellige kilder: pilotintervjuer, analytisk 

epidemiologiske undersøkelser, analytiske laboratorieundersøkelser, inspeksjoner, opplysninger om 

utbruddet og hvordan det har utviklet seg, sporing i matkjeden, og vurdering av plausibilitet. Det er 

avgjørende å foreta en slik samlet gjennomgang av alle tilgjengelige spor og indisier, slik at årsaken til 

utbruddet kan utpekes med størst mulig grad av sikkerhet. Utbruddsoppklaring er tross alt ingen 

eksakt vitenskap, slik som teoretisk matematikk og aksiomatisk fysikk, der et ubestridelig bevis er 

Begrensninger og utfordringer ved analytisk epidemiologi 

• Ingen friske kontroller tilgjengelig: Alle i utbruddspopulasjonen ble syke 

• Ingen ikke-eksponerte kontroller tilgjengelig: Alle var eksponert for samtlige aktuelle 

smittekilder (de spiste alle rettene) 

• Antall pasienter eller kontroller er utilstrekkelig for å kunne påvise statistisk 

signifikante forskjeller  

• Bias – systematiske feil i design, gjennomføring eller analyse av undersøkelsen 

• Konfundering - effekten av to assosierte eksponeringer er ikke blitt skilt fra hverandre   

• Kryss-kontaminering til andre matvarer under tilberedning eller produksjon  

• Flere næringsmidler eller merker er kontaminert (f. eks. inneholder samme 

kontaminerte ingrediens eller er håndtert av samme smittebærer) 

• Problemer med å huske tidligere eksponering 

• Intervju med pasienter som ikke er kvalifiserte kasus 

• Intervju med personer som ikke er kvalifiserte kontroller 

• Statistisk tilfeldighet uten kasual sammenheng 
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oppnåelig. Det er derfor ikke uventet at konklusjonene kan være feil, slik det også er tilfelle innen 

naturvitenskap. Det er verdt å minne om at selv i en straffesak er hverken øyevitner eller fellende 

tekniske spor alltid påkrevet for at retten skal kunne dømme en mistenkt. Ikke sjelden er mengden 

og kvaliteten av indisier og indirekte bevis så overveldende at det ikke lenger er rom for rimelig tvil. 

Sett fra et vitenskapsfilosofisk synspunkt kan ingenting bevises uten en skygge av tvil. Dette gjelder 

både i utbruddsetterforskning, naturvitenskap og i detektivarbeid. Det som betyr noe er evidens 

utover enhver rimelig tvil.  

Konklusjonen fra utbruddsoppklaringen bygger på et logisk resonnement som munner ut i en 

forklaring på hvorfor utbruddet skjedde. Påliteligheten av denne forklaringen avhenger av i hvilken 

grad en rekke kriterier (epistemiske verdier) er tilfredsstilt, blant andre: 

• Enkelhet: Er forklaringen enkel og lett forståelig uten å kreve ytterligere premisser eller 

forutsetninger som ikke er verifisert (the principle of parcimony, Occam’s Razor)? 

• Falsifisering av konkurrerende forklaringer: Har alternative forklaringer blitt vurdert og forkastet?  

• Testbarhet: Lar forklaringen seg teste og har slik testing blitt forsøkt? 

• Indre konsistens: Er det samsvar mellom resultatene oppnådd med ulike metoder under 

utbruddsoppklaringen, og er disse resultatene i overensstemmelse med forklaringen? 

Konvergerer resultatene fra flere forskjellige, uavhengige undersøkelser mot en overbevisende 

konklusjon, selv om hvert enkelt resultat ikke alene er veldig sterkt? 

• Ekstern konsistens: Stemmer forklaringen med gjeldende kunnskap, for eksempel med kjente 

egenskaper ved sykdommen og agens (biologisk plausibilitet), og med teknologiske forhold ved 

produksjon, foredling og tilberedning av smittekilden (teknologisk plausibilitet)? 

• Forklaringsevne: Kan eksponering for den identifiserte smittekilden forklare flesteparten av 

sykdomstilfellene? 

Utbruddsetterforskning skiller seg imidlertid fra den naturvitenskapelige prosess der konklusjonene 

er gjenstand for kontinuerlig kritikk og revisjon gjennom en syklus som aldri kan erklæres fullført. I 

utbruddsetterforskning må man i større grad ta praktiske og pragmatiske hensyn. Ikke minst kan det 

være nødvendig og forsvarlig å iverksette øyeblikkelige tiltak for å stanse eller begrense et alvorlig 

utbrudd, med utgangspunkt i den informasjonen som foreligger for øyeblikket. Selv om de 

tilgjengelige resultatene utgjør en samling sterke indisier, er de ikke alltid tilstrekkelige til å kunne 

trekke en helt vanntett konklusjon.   

Hvis smittekilden ikke er identifisert til tross for en betydelig innsats, må det tas en beslutning om 

arbeidet skal stanses. Denne avgjørelsen bygger på hensynet til tilgjengelige ressurser, prioriteringer, 

hvorvidt utbruddet er avsluttet, og utbruddets alvorlighet og konsekvenser.  

Det er flere situasjoner der det kan være forsvarlig å avslutte oppklaringen av utbruddet: 

• Smittekilden er identifisert med høy grad av sikkerhet. Utbruddet er avsluttet, enten spontant 

uten intervensjon eller som følge av kontrolltiltak som er iverksatt.  

• Det er utpekt en smittekilde, men det blir fremdeles trukket i tvil om riktig smittekilde er 

identifisert. Ansvarlige myndigheter mener imidlertid at tilstrekkelig evidens er fremkommet, og 

at ytterligere undersøkelser er unødvendig av faglige grunner, og at videre arbeid ikke kan 

prioriteres.  
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• Alle anstrengelser for å finne årsaken til utbruddet har vært forgjeves, men tilgjengelige ressurser 

og prioriteringer medfører at fortsatt etterforskning ikke kan forsvares. En slik avgjørelse kan 

være nødvendig, selv om utbruddet ikke er avsluttet.  

 

 

Selv om smittekilden er identifisert, bør ikke oppklaringsarbeidet betraktes som fullført før det er 

gjort en innsats for å avdekke den opprinnelige årsaken til at kilden ble kontaminert, slik at 

forbyggende tiltak kan iverksettes. Dette er tema i kapittel 11.    

KONKLUSJON 

I utbruddsoppklaring bygger konklusjonen på en samlet vurdering av sannsynlighet for at 

smittekilden er funnet, på bakgrunn av resultater fra flere typer undersøkelser og informasjon fra 

mange kilder. Det er nødvendig å vurdere alle opplysninger i sammenheng, slik at smittekilden kan 

utpekes med størst mulig grad av sikkerhet. 
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Sporing fremover og bakover i matkjeden 

Avsnitt Side 

Hovedpunkter  

11.1   Sporing som bidrag til å identifisere smittekilden  

11.2   Sporing etter at smittekilden er funnet  

       -  Sporing – en av de viktigste oppgavene ved oppklaring av utbrudd  

       -  Sporingen bakover i kjeden består av fire trinn  

       -  Sporing krever samarbeid med virksomheter og bransjer  

       -  Regelverk om sporing  

Hovedpunkter 

• Sporingen foregår fremover og bakover i produksjons- og distribusjonskjeden for det mistenkte 

næringsmiddelet og for alle råvarer og ingredienser som inngår i det.  

• Før smittekilden er identifisert, kan sporing bidra til å teste hypoteser om årsaken til utbruddet, 

ved å undersøke om salgsmønsteret for smittekilden stemmer med fordelingen av pasientene, og 

om mistanken er biologisk og teknologisk plausibel. 

• Etter at smittekilden er funnet, har sporing to formål: Avdekke årsaken til at kilden ble 

kontaminert, slik at feilen kan korrigeres, og bidra til avgrenset tilbaketrekking av produktene.  

• Hvis ikke den opprinnelige årsaken til utbruddet blir identifisert og korrigert, kan nye utbrudd 

oppstå, kanskje med større konsekvenser enn det aktuelle utbruddet. Tilbakesporing er derfor en 

av de viktigste oppgavene ved utbruddsoppklaringen.  

• Sporing bakover i kjeden består av fire trinn: Identifisere det siste trinn som er felles for 

pasientene, kartlegge kjeden, identifisere kritiske punkter i kjeden og iverksette tiltak.  

• Sporing krever i mange utbrudd tett samarbeid mellom Mattilsynet og aktuelle 

næringsmiddelvirksomheter og bransjer.  

• Etter matloven har virksomheter et selvstendig ansvar for å identifisere og avgrense hvilke 

produkter det er knyttet risiko til, og på hvilket produksjonsanlegg produktene er produsert. 

 

11.1  Sporing som bidrag til å identifisere smittekilden 

Før smittekilden er identifisert med sikkerhet, kan sporing bidra til å teste hypoteser om årsaken til 

utbruddet. Sporingen foregår fremover og bakover i produksjons- og distribusjonskjeden for det 

mistenkte næringsmiddelet: 

Spore fremover i kjeden 

Ved å spore fremover i kjeden (med varestrømmen), kan det være mulig å svare på følgende 

spørsmål:  

 

   11  Sporing 
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• Stemmer salgsmønsteret for det mistenkte næringsmiddelet overens med den geografiske 

fordelingen av pasientene? Hvis svaret er ja, styrker dette hypotesen. 

I enkelte utbrudd har den mistenkte matvaren vært i salg over hele landet, mens pasienten er 

begrenset til en region eller et mindre område. Selv om det er nærliggende å forkaste hypotesen på 

dette grunnlag, kan nærmere undersøkelser avsløre at kontaminasjonen er begrenset til én eller 

noen få produksjonsserier med en avgrenset distribusjon som tilsvarer fordelingen av pasientene 

(figur 11.1).  

FIGUR 11.1 Korrelasjon mellom salgsmønster og geografisk fordeling av pasientene 

 

 

 

Området der en spesiell produksjonsserie av det 
mistenkte næringsmiddelet ble solgt, er vist med rødt. 
Mørkere farge angir økende salgsvolum. Pasientenes 
bosted er vist med grønne prikker (modifisert etter 
Petter Hopp). 

Spore bakover i kjeden 

Ved å spore bakover i kjeden (mot varestrømmen), søker man å besvare denne typen spørsmål:  

• Hvilke ingredienser og råvarer inneholder det mistenkte næringsmiddelet?  

• Hvordan er næringsmiddelet produsert, foredlet, tilberedt eller servert? Styrker eller svekker 

dette mistanken?  

• Er mistanken biologisk og teknologisk plausibel? 

 

Eksempler 

E. coli-utbruddet i 2006: 

Under utbruddet med E. coli i 2006 ble det hevdet at morrpølse ikke kunne være smittekilden, fordi 

produktet ble solgt over hele landet, mens pasientene hadde en begrenset, regional fordeling. 

Nærmere undersøkelser viste imidlertid et godt samsvar mellom den geografiske fordelingen av 

pasientene og distribusjonsmønsteret for to produksjonsserier med morrpølse, som begge var 

mistenkt som smittekilde.  
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I enkelte utbrudd ble smittekilden i første omgang ansett som lite plausibel av biologiske eller 

teknologiske årsaker, likevel ble smittestoffet påvist i produktene, og andre undersøkelser bekreftet 

at smittekilden var funnet (se www.utbrudd.no – Større utbrudd i Norge):  

Sjokolade-utbruddet i 1987: 

I utbruddet i 1987 forårsaket Salmonella Typhimurium, ble sjokolade utpekt som smittekilde. Dette 

var et tankekors fordi sjokoladen ble oppvarmet til 95 grader under produksjonen. Laboratorieforsøk 

ved Næringsmiddelkontrollen i Trondheim viste at bakterien forbausende nok overlevde denne 

behandlingen, antagelig fordi den ble beskyttet av lavt vanninnhold og høy fettgehalt i sjokoladen.  

Fiskegrateng-utbruddet i 2001: 

Fiskegrateng er ikke umiddelbart et produkt man mistenker som smittekilde for Salmonella, fordi 

maten skal varmes til over 200 grader i stekeovnen under tilberedningen. Under utbruddet med 

Salmonella Livingstone i 2001 viste det seg imidlertid at oppvarmingen hadde vært ufullstendig. 

Enkelte pasienter hadde brukt mikrobølgeovn, mens andre hadde varmet gratengen i stekepannen 

som snarest.  

Julesylte-utbruddene i 2006 og 2014: 

Julesylte skal også varmes grundig under produksjonen, først ved koking av grisehoder og deretter 

ved oppvarming av sylten i vannbad. Under prosessen er det muligheter for krysskontaminasjon fra 

rått svinekjøtt, og oppvarmingen i vannbad er ikke alltid tilstrekkelig. Dette må antas å ha vært 

årsaken til tre utbrudd av yersiniose i 2006 og 2014. 

Morrpølse-utbruddet i 2006: 

Morrpølse ble av mange ikke ansett som en biologisk plausibel smittekilde under utbruddet med E. 

coli i 2006. Morrpølse er tradisjonsmat med en lang modningsprosess der pH, saltinnhold og 

temperatur er regulert for å gi ønsket smak og holdbarhet, men også for å hindre vekst og 

overlevelse av sykdomsfremkallende bakterier. I Norge har vi likevel registrert fire sykdomsutbrudd 

der spekepølse fra henholdsvis Norge, Italia og Spania var smittekilden, ett med E. coli og tre med 

Salmonella.  

 

 

 

 

 

 

Lærdommen er at man ikke skal utelukke en mistenkt smittekilde selv om den i første omgang 

fremstår som usannsynlig. 

 

http://www.utbrudd.no/
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11.2   Sporing etter at smittekilden er funnet 

Sporing – en av de viktigste oppgavene ved oppklaring av utbrudd 

Spore bakover i kjeden 

Når smittekilden er avslørt, er det nødvendig å identifisere årsaken til at kilden ble kontaminert, slik 

at de forholdene som gjorde kontaminasjonen mulig, kan korrigeres. Hvis ikke den opprinnelige 

årsaken til utbruddet blir identifisert og korrigert, kan nye utbrudd oppstå, kanskje med større 

konsekvenser enn det aktuelle utbruddet. 

Denne oppgaven løses ved sporing bakover i produksjons- og distribusjonskjeden for smittekilden og 

alle dens råvarer og ingredienser. Tilbakesporing er derfor ett av de viktigste trinnene i 

utbruddsoppklaringen, og oppklaringen bør ikke betraktes som fullført før det er gjort anstrengelser 

for å avdekke den opprinnelige, ultimate årsaken til at kilden ble kontaminert (figur 11.2).  

FIGUR 11.2  Tilbakesporing er nødvendig for å identifiserte den opprinnelige årsaken til 

utbruddet 

 

 

Vi sporer bakover (mot varestrømmen) i kjeden for å få svar på følgende spørsmål: 

• Hvor i kjeden ligger feilen som gjorde at smittekilden ble kontaminert? 

• Hvordan skjedde kontaminasjonen? 

Ved hjelp av slike opplysninger kan det settes i verk spesifikke forebyggende tiltak, slik at 

hygienefeilen kan korrigeres (figur 11.3). 
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Spore fremover i kjeden 

Hvis smittekilden fremdeles er i salg, er det nødvendig å trekke den fra markedet og eventuelt advare 

forbrukerne for å hindre at flere blir syke. I dette arbeidet kan det være aktuelt å spore fremover i 

kjeden for å identifisere nøyaktig hvilke produkter, merker, produksjonsserier eller lot-numre som er 

kontaminert, og avgrense hvilke områder og butikker der smittekilden fremdeles utbys til salg. 

Vi sporer fremover (med varestrømmen) i produksjons- og distribusjonskjeden for smittekilden, for å 

få svar på følgende spørsmål: 

• Hvor ble matvaren distribuert, til hvilke butikker og i hvilket område? 

• Er smitten begrenset til enkelte lot-numre eller produksjonsserier? 

Ved hjelp av slike opplysninger kan virksomheten foreta avgrenset tilbaketrekking av akkurat de 

varene det gjelder, og dermed kan de økonomiske skadevirkningene reduseres. En eventuell advarsel 

til forbrukerne kan begrenses til noen få varer og produksjonsserier (figur 11.3).  

FIGUR 11.3 Prinsippene for sporing etter at smittekilden er funnet 

 

Sporingen bakover i kjeden består av fire trinn 

I utbrudd som skyldes smitte fra næringsmidler, er det ofte nødvendig å oppspore årsaken til 

kontaminasjonen gjennom flere ledd i produksjons- og distribusjonskjeden for smittekilden og for 

alle råvarer og ingredienser som inngår i den. En slik systematisk oppsporing kan være svært 

ressurskrevende og komplisert, og vil kunne involvere mange aktører. I noen tilfeller er selve 

utbruddet lokalt, men sporingsarbeidet kan likevel omfatte virksomheter i andre deler av landet, av 

og til også i utlandet. 

Ved utbrudd som skyldes importerte produkter, vil mange etater fra flere land delta i sporingen, og 

resultatene kan få betydelige økonomiske og handelspolitiske konsekvenser. Ikke sjelden vil private 

aktører som bedrifter, bransjeorganisasjoner og importører iverksette egne undersøkelser.  

Sporingen bakover i kjeden starter med informasjon fra pasientene om hvor de spiste eller kjøpte det 

mistenkte næringsmiddelet, og fortsetter om nødvendig helt tilbake til første ledd i 
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produksjonskjeden, fra bord til jord. Opplysninger innhentet ved ett produksjonsledd bør søkes 

verifisert ved neste ledd. Tilbakesporing består av fire trinn: 

• Finn det siste trinnet i kjeden som er felles for pasientene:  

Bruk resultatene fra etterforskningen av utbruddet til å danne hypoteser om på hvilket trinn i 

distribusjons- og produksjonskjeden kontaminasjonen mest sannsynlig har funnet sted. Første 

steg er å identifisere det siste trinn i kjeden (nærmest konsumentene) som er felles for pasientene 

i utbruddet. Har alle spist på samme restaurant, vært i samme selskap eller handlet i samme 

butikkjede eller delikatessedisk? Identifikasjon av et slikt sted er en sterk indikasjon på at 

kontaminasjonen har foregått enten på dette stedet eller på et tidligere trinn i kjeden. 

• Kartlegg kjeden:  

Forta en nøyaktig kartlegging av produksjons- og distribusjonskjeden for det aktuelle 

næringsmiddelet, så vel som for råvarer, andre bestanddeler og eventuelt også for husdyr og 

innsatsfaktorer. Det kan være nyttige å tegne et flytskjema for å holde oversikt. Kartleggingen 

foretas fra og med det siste stedet i kjeden som er felles for pasientene (se første kulepunkt). 

• Identifiser kritiske punkter: 

Identifiser kritiske punkter i kjeden, og undersøk på hvilke av disse kontaminasjonen fant sted. 

Bruk inspeksjoner og laboratorieundersøkelser til å avsløre hygienefeil eller andre uheldige 

forhold som kan ha vært årsak til kontaminasjonen. Ett eksempel er mangelfull kjøkkenhygiene 

ved et serveringssted, eller mangelfulle rutiner ved en produksjonsvirksomhet. I utbrudd der bær, 

frukt eller grønnsaker er smittekilden, kan vanningsvann, gjødsel og plukkerhygiene være mulige 

kritiske punkter. 

• Iverksett forebyggende tiltak i samsvar med resultatene, som beskrevet i kapittel 12. 

FIGUR 11.4 Trinn ved sporingen bakover i kjeden 
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Informasjon kan innhentes fra: 

1. Pasientene 

2. Virksomheter som omsetter, tilbereder eller serverer maten 

3. Leverandører, distributører, grossister og importører 

4. Virksomheter som produserer og videreforedler maten, inkludert husdyrprodusenter. 

1. Pasientene kan bidra med opplysninger om (se også avsnitt 4.7 og 9.3): 

• Hvor og når varen ble spist eller innkjøpt 

• Hvilket merke eller type som ble spist 

• Om varen var kjøpt fersk, kjølt, fryst eller ferdig varmebehandlet, eller var hjemmelaget 

• Om varen var kjøpt i løs vekt eller ferdigpakket fra produsenten 

• Størrelse og vekt på pakken 

• Lot-nummer, produksjonsdato eller holdbarhetsdato (dersom pasienten har tatt vare på 

emballasjen) 

• Hvordan maten ble oppbevart og tilberedt. 

2. Virksomheter som omsetter, tilbereder eller serverer maten, kan bidra med opplysninger om: 

• Fullstendig navn på produktet, og eventuelle råvarer og andre bestanddeler  

• Størrelse eller vekt på pakken og type innpakning 

• Lot-nummer og andre kodenumre 

• Best-før-dato, holdbarhetsdato, produksjonsdato, innkjøpsdato fra leverandører 

• Hvordan varen ble behandlet, lagret, pakket eller videreforedlet 

• Hvordan maten ble tilberedt eller servert, inkludert hygieniske forhold 

• Råvarer, andre ingredienser, pynt og garnityr som ble anvendt 

• Navnet på leverandører, distributører, grossister eller importører 

• Andre opplysninger fra tilgjengelige dokumenter og bedriftsinterne registre. 

3. Leverandører, distributører, grossister og importører kan bidra med opplysninger om: 

• Navn på kunder matvaren er levert til, når den er levert og hvor mye 

• Navn på underleverandører og importører, når de mottok varen og hvor mye de kjøpte 

• Navn på produsenter (gårder, fabrikker, slakteri o.l.) 

• Hvordan varen ble behandlet, lagret, pakket om eller videreforedlet 

• Andre opplysninger fra tilgjengelige dokumenter og bedriftsinterne registre. 
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4. Virksomheter som produserer eller videreforedler maten, kan bidra med opplysninger om: 

• Navn på kunder produktene er levert til, hvor mye og når 

• Produksjonsdatoer, best-før-dato, holdbarhetsdato 

• Tekniske og hygieniske detaljer om hvordan maten ble produsert og videreforedlet 

• Hvilke råvarer og ingredienser som ble brukt, og om leverandører til disse varene 

• Hvor gårder og andre primærproduksjonsenheter er lokalisert 

• Detaljer om produksjonen, innhøstingen, oppstalling og fôring av husdyr, gjødsling, vanning o.l. 

• Hvordan produktene blir behandlet, pakket og lagret. 

 

Sporing krever samarbeid med virksomheter og bransjer 

Sporing krever i mange tilfeller tett samarbeid mellom myndighet (Mattilsynet) og aktuelle 

næringsmiddelvirksomheter og bransjeorganisasjoner. Sporingsarbeidet kan bli svært omfattende, 

og det er ofte hensiktsmessig å etablere en egen arbeidsgruppe for dette. Private og offentlige 

instanser har ofte, men ikke alltid, sammenfallende motiver og interesser. Det er viktig at 

virksomheter og bransjeorganisasjoner orienteres på et tidlig stadium om at deres produkter er 

under mistanke, og hvordan utbruddsoppklaringen forløper. De kan bidra med uvurderlige 

opplysninger av betydning for sporing i produksjonskjeden, og de har plikt til å fremlegge slik 

informasjon. Virksomhetene kan legge betydelig økonomisk press på underleverandører og 

produsenter for å korrigere uheldige forhold. Av og til kan økonomiske argumenter være mer 

effektive enn myndighetenes tiltak. 

Det er viktig at virksomheter, produsenter og andre aktører har tillit til at myndighetene for det 

første varsler dem ved mistanke og dernest behandler fortrolige opplysninger om bedriftsinterne 

forhold konfidensielt. På den annen side må bransjen få forståelse for at myndighetene ikke kan 

unnlate å iverksette tiltak (kapittel 12), dersom det avdekkes forhold som kan medføre helsefare, og 

virksomheten selv ikke raskt tar dette ansvaret. 

Regelverk om sporing 

De prinsipielle kravene til sporing er gitt i Matlovforskriften, avsnitt 4, artikkel 18, om sporbarhet. 

Mer detaljerte krav om sporingsopplysninger for næringsmidler av animalsk opprinnelse er gitt EU-

forordning 931/2011. Regelverket omfatter næringsmidler, fôr og matproduserende husdyr. 

Her er noen viktige regelverkskrav: 

• Alle virksomheter skal kunne spore råstoffer, innsatsfaktorer og produkter ett trinn frem (med 

varestrømmen) og ett trinn tilbake (mot varestrømmen). Unntak: levering fra detaljomsetning til 

sluttforbruker. 

• Virksomheten skal ha et system for å dokumentere sporing, og skal kunne legge dette frem for 

Mattilsynet. 

• Virksomheten velger selv avgrensingen av enheter for sporing (hvor finmasket sporingssystemet 

skal være). 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-22-1620
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:242:0002:0003:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:242:0002:0003:EN:PDF
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Etter matloven har virksomheter følgelig et selvstendig ansvar for å identifisere og avgrense hvilke 

produkter det er knyttet risiko til og på hvilket produksjonsanlegg produktene er produsert. Det er 

derfor alltid sentralt i sporingsarbeidet å få avklart virksomhetens eller bransjens system for merking 

og identifisering av vareenheter eller vareparti, og eventuelt merking av dyr og besetninger.  

Næringskjeder omfatter ofte ompakking og dermed også omregistrering, og slike prosedyrer må 

avdekkes. 

 

Utfyllende detaljer finnes i Mattilsynets Faglige beredskapsplan på matområdet (FBP) der det er 

snarveier til aktuelle dokumenter. 
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Kortsiktige og langsiktige tiltak 

Avsnitt Side 

Hovedpunkter  

12.1  Kortsiktige tiltak  

      -  Virksomhetenes ansvar  

      -  Vedtak rettet mot næringsmiddelvirksomheter  

      -  Eksklusjon av pasienter og bærere fra situasjoner der de kan spre smitte  

12.2  Langsiktige tiltak  
 

Hovedpunkter 

• Oppklaringen av utbruddet er ikke fullført før forebyggende tiltak er satt i verk, og det er 

kontrollert om disse følges opp på en effektiv måte. 

• Det er to typer tiltak: Kortsiktige tiltak for å stanse eller begrense utbruddet som pågår, og 

langsiktige tiltak for å forebygge sykdom i fremtiden.  

• Underveis i etterforskningen kan det være nødvendig å iverksette øyeblikkelige tiltak på bakgrunn 

av foreløpige resultater.  

• Både Mattilsynet og helsemyndighetene kan iverksette tiltak ved mistanke om helseskadelige 

næringsmidler, med utgangspunkt i føre-vâr-prinsippet. Mer spesifikke tiltak iverksettes etter at 

smittekilden er identifisert med større grad av sikkerhet.  

• Virksomheten har etter matloven et selvstendig ansvar for å trekke helseskadelige produkter 

tilbake fra markedet. De skal også informere forbrukerne, dersom produktet som trekkes, har blitt 

solgt. 

• Mattilsynet fører tilsyn med at virksomhetene oppfyller de lovbestemte pliktene.  

 

12.1   Kortsiktige tiltak 

For å stanse eller begrene det utbruddet som pågår, er det nødvendig enten å eliminere smittekilden 

eller å bryte smittekjeden. Underveis i etterforskningen vil det ofte være nødvendig å gjøre 

øyeblikkelige tiltak på bakgrunn av foreløpige resultater, med henblikk på å stanse eller redusere 

smittespredning, selv om man ikke er helt sikker på at smittekilden er funnet.  

Både Mattilsynet og helsemyndighetene kan iverksette tiltak ved mistanke om helseskadelige 

næringsmidler, med utgangspunkt i føre-vâr-prinsippet. Mer spesifikke tiltak iverksettes etter at 

smittekilden er identifisert med større grad av sikkerhet.  I henhold til Matlovforordningen kapittel II, 

avsnitt 1, artikkel 7 skal man sikre et høyt beskyttelsesnivå også i situasjoner der det ikke er mulig å 

fremskaffe en vurdering eller der vurderingen er beheftet med usikkerhet. I så fall kan man vedta 

tiltak i påvente av at man vet mer.  

 

   12  Iverksett tiltak 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-22-1620/KAPITTEL_1-2-1-2-1%20-%20a7_1#KAPITTEL_1-2-1-2-1 - a7_1
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-22-1620/KAPITTEL_1-2-1-2-1%20-%20a7_1#KAPITTEL_1-2-1-2-1 - a7_1
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Momenter som må vurderes ved bruk av føre-vâr-tiltak: 

• Sykdommens alvorlighet  

• Utbruddets konsekvenser  

• Sannsynligheten for at smittekilden man mistenker, er den rette (avsnitt 10.3) 

• Forholdsmessighetsprinsippet: Samsvar mellom mål og midler. 

Kortsiktige tiltak kan være: 

• Informasjon og råd til forbrukerne, for eksempel om å unngå visse produkter (se avsnitt 5.4) 

• Tilbaketrekking av produkter fra markedet 

• Beslag, stengning, omsetningsforbud, importforbud, avlivning, destruksjon, kassasjon, 

båndlegging, merking o.l.  

• Påbud til virksomheter om utbedring, vask eller desinfeksjon 

• Innskjerping av hygiene- og kontrollrutiner, etter veiledning fra Mattilsynet 

• Utelukkelse av syke og smittebærere fra situasjoner der de kan spre smitte (se nedenfor) 

• Omdisponering av lokaler 

• Vaksinasjon (hepatitt A, tyfoidfeber, kolera) eller passiv immunisering (hepatitt A). 

Virksomhetenes ansvar 

Virksomheter (jf. definisjon i matloven § 4) har i henhold til matloven (§ 5) et selvstendig ansvar for å 

sikre at næringsmidlene er helsemessig trygge. De har plikt til aktivt å påse at regelverket etterleves 

og derigjennom plikt til å produsere trygg mat. Virksomhetene har plikt til å varsle Mattilsynet og til å 

iverksette tiltak allerede ved mistanke om helseskadelige næringsmidler (§ 6), og det er forbudt å 

omsette mat som ikke er trygg.  

Når helsefare eller mistanke om helsefare fører til at produkter må trekkes fra markedet, har 

virksomheten etter matloven et selvstendig ansvar for å identifisere og avgrense hvilke produkter det 

er knyttet risiko til, på hvilket produksjonsanlegg produktene er laget, og til å trekke helseskadelige 

produkter tilbake fra markedet. De skal også informere forbrukerne, dersom produktet som trekkes 

har blitt solgt. Mattilsynet fører tilsyn med at virksomhetene oppfyller de lovbestemte pliktene, og at 

tilbaketrekkingen skjer på en ryddig og god måte. Mattilsynet vil vurdere virksomhetens 

forbrukerinformasjon, og dersom den ikke anses å være god nok, vil Mattilsynet sørge for at 

tilstrekkelig informasjon gis. Mattilsynet kan også fatte vedtak om tilbaketrekking, hvis virksomheten 

ikke raskt tar dette ansvaret.  

Matloven § 6 tredje ledd: Virksomheten skal umiddelbart iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, redusere 

eller eliminere eventuelle skadevirkninger, herunder stanse omsetning og iverksette tilbaketrekking fra 

markedet.  

Matloven § 23: Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige vedtak for gjennomføring av bestemmelsene 

gitt i eller i medhold av denne loven, herunder forby import, eksport og omsetning eller pålegge tilbaketrekning 

fra markedet, isolasjon, avlivning, destruksjon, kassasjon, båndlegging, merking eller særskilt behandling. 
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Vedtak rettet mot næringsmiddelvirksomheter 

Vedtak rettet mot næringsmiddelvirksomheter, inkludert vannverk, vil normalt bli fattet av 

Mattilsynets regioner med hjemmel i matloven eller underliggende regelverk. I andre tilfeller kan 

kommuneoverlegen gjøre vedtak med hjemmel i smittevernloven. Ved større utbrudd som angår 

flere av Mattilsynets regioner, skal omsetningsforbud eller eventuelt andre tiltak vurderes av 

hovedkontoret. Det er hovedkontoret som skal fatte eventuelle nasjonale vedtak som nasjonalt 

importforbud, nasjonalt omsetningsforbud og lignende (se avsnitt 2.1 om Mattilsynets ledelse og 

koordinering av tiltak). 

Eksklusjon av pasienter og bærere fra situasjoner der de kan spre smitte 

Når det er påvist et tarmpatogent agens hos en pasient med diaré, må vedkommende betraktes som 

smittefarlig så lenge diareen varer. I denne perioden er spredningspotensialet for smittestoffet stort. 

Slike pasienter bør derfor, uavhengig av agens, vanligvis holdes borte fra arbeidsplasser, barnehager 

o.l. hvor det foreligger en reell risiko for spredning.  

Etter overstått sykdom kan personen i en periode være bærer som skiller ut smittestoffet i 

avføringen, og følgelig fremdeles være smittefarlig. Lengden av bærerperioden varierer avhengig av 

så vel pasient som agens. Asymptomatiske bærere representerer som regel en betydelig mindre 

smitterisiko enn pasienter med diaré. Restriksjoner i form av utelukkelse fra arbeidssituasjoner eller 

barnehager kan imidlertid likevel være aktuelt, dersom vedkommende tilhører én av følgende 

smittefaregrupper: 

1. Personer som produserer, videreforedler, tilbereder eller serverer næringsmidler, særlig 

personer som kommer i direkte kontakt med næringsmidler som skal spises uten ytterligere 

varmebehandling.  

2. Helsepersonell som har direkte kontakt (inkludert matservering) med pasienter som er særlig 

utsatt for infeksjonssykdommer, eller for hvem infeksjoner vil kunne ha særlig alvorlige 

konsekvenser. 

3. Barn i førskolealder som er i barnehage, daghjem eller andre institusjoner, og ansatte ved slike 

institusjoner. 

4. Personer som vil ha problemer med å ivareta en tilfredsstillende personlig hygiene. 

Slike personer bør ekskluderes fra sine risikosituasjoner inntil de har avgitt 2-5 negative kon- 

trollprøver tatt med minst 24 timers mellomrom. Antall negative kontrollprøver som anbefales før en 

person kan erklæres smittefri, varierer med agens og med hvilken smittefaregruppe vedkommende 

tilhører. For enkelte sykdommer kan imidlertid restriksjonene oppheves allerede to døgn etter 

symptomfrihet, uten at det er nødvendig med kontrollprøver, for eksempel ved viral gastroenteritt. 

Personer i smittefaregruppe 1 og 2 som ikke selv er syke, men har husholdningsmedlemmer eller 

andre svært nære kontakter med påvist infeksjon med Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi, 

Shigella dysenteriae 1 eller EHEC, bør også ekskluderes eller omplasseres i sin arbeidssituasjon inntil 

de har avgitt tre negative kontrollprøver. 

Etter overstått sykdom kan restriksjoner i form av utelukkelse fra arbeidssituasjoner være aktuelt, 

selv om vedkommende ikke tilhører noen av smittefaregruppene, dersom sykdommen mikroben gir 

opphav til er særlig alvorlig. En slik avgjørelse vil måtte bygge på en vurdering av risikoen for 

smittespredning i hvert enkelt tilfelle.  
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Les mer om smittefaregrupper, oppfølging og restriksjoner for å unngå smittespredning i 

Smittevernveiledren på Folkehelseinstituttets nettsider (kapittel 30): 

 Kontroll og oppfølging av pasienter med tarminfeksjon  

 

Smittevernveilederen inneholder også et eget temakapittel om oppfølging og kontroll av personell 

som håndterer næringsmidler. 

 

12.2  Langsiktige tiltak 

En viktig hensikt med utbruddsoppklaring er å korrigere de uheldige forhold som gjorde utbruddet 

mulig, slik at fremtidige sykdomstilfeller kan forebygges. Langsiktige tiltak for å sikre dette kan være: 

• Permanent omlegging av produksjonsprosesser, arbeidsprosedyrer og hygienerutiner 

• Tekniske forbedringer: Ombygging, oppgradering av utstyr og anlegg, innkjøp av nytt utstyr etc. 

• Skifte av leverandør. Reforhandling av avtaler, med skjerpet krav til hygienisk standard av 

produktene 

• Justering av kontrollrutiner, inkludert egenkontroll og internkontroll 

• Forbedret informasjon til forbrukerne, for eksempel om oppbevaring og tilberedning 

• Etablere nødvendig opplæringsprogram for personalet i virksomhetene 

• Informasjonskampanjer og opplysningsarbeid rettet mot befolkningen eller mot virksomheter 

• Styrke og forbedre overvåking av sykdomstilfeller og smittestoffer, og andre aktiviteter, som 

bidrar til at utbrudd raskt kan oppdages 

• Styrke og forbedre evnen til å varsle og oppklare utbrudd gjennom blant annet faglig opplæring 

og beredskapsøvelser der de ansvarlige etatene deltar  

• Revidering av kommunens beredskapsplaner eller samarbeidsavtaler (se Retningslinjer for 

samarbeidet i kommunen) (kapittel 21 og 22) 

• Revidering av samarbeidsavtaler, varslingsrutiner og andre rutiner for samhandling mellom 

sentrale myndigheter som Mattilsynets hovedkontor og Folkehelseinstituttet 

• Forandring av regelverk og retningslinjer 

• Stimulere eller igangsette forskning og risikovurderinger som kan bidra til å forebygge nye 

utbrudd, ved å belyse ubesvarte spørsmål identifisert under etterforskningen. 

 

Utfyllende detaljer finnes i Mattilsynets Faglige beredskapsplan på matområdet (FBP) der det er 

snarveier til aktuelle dokumenter, blant annet Virkemiddelveilederen. 

 

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/19.-kontroll-og-oppfolging-av-pasie/
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Oppfølging: Etterkontroll av pålagte tiltak 

Kontroller at tiltakene er effektive og at de blir etterlevd. Oppklaringen av utbruddet er ikke 

fullført før forebyggende tiltak er satt i verk, og det er kontrollert om disse følges opp på en 

effektiv måte. 
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Lag en sluttrapport og evaluer oppklaringsarbeidet 

 

Til slutt skal resultatet av oppklaringen formidles til alle berørte instanser, inkludert virksomheter 

involvert i utbruddet. Dette bør gjøres i form av en formell sluttrapport. Rapporten bør: 

• gi informasjon om utbruddet, dets omfang og utvikling, så vel som utbruddets medisinske 

konsekvenser, og 

• beskrive oppklaringsarbeidet, resultatene som ble oppnådd, hvilke tiltak som ble iverksatt, og 

effekten av tiltakene. 

I en del utbrudd kan det også være aktuelt å informere befolkningen generelt gjennom massemedier 

(avsnitt 5.4). Det kan også være naturlig å informere og takke enkeltpersoner rammet av utbruddet, 

særlig dem som har bidratt spesielt til oppklaringen. Rapporten bør dessuten danne utgangspunkt for 

evaluering av oppklaringsarbeidet og samarbeidet, gjerne i form av et møte mellom impliserte 

parter. Det bør diskuteres om beredskapsplaner, samarbeidsavtaler eller andre rutiner for 

samhandling skal revideres (kapittel 21 og 22). 

 Retningslinjer for samarbeidet i kommunene 

Rapporten skal ikke inneholde opplysninger som gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner. 

Rapportene er i utgangspunktet åpne dokumenter og skal ikke unndras offentligheten, dersom det 

ikke er hjemmel for dette i offentlighetsloven. Rapporteringen må i utgangspunktet være egnet til å 

forebygge at tilsvarende feil begås i ettertid, og det vil derfor være relevant å omtale en 

årsakssammenheng som forklarer hva som egentlig gikk galt. Det er viktig at alle fakta kommer frem i 

lyset. Det skal derfor svært mye til for å unndra rapportene fra offentlighet. 

Rapporten bør påpeke ubesvarte spørsmål og forskningsbehov som oppklaringsarbeidet har 

avdekket. 

Sluttrapporten bør også gjøres tilgjengelig for kolleger, på nettsider og ved innlegg eller publikasjoner 

i fagtidsskrifter, slik at andre kan trekke lærdom av de erfaringer som ble høstet. Rapporten må gi 

behørig kreditt til alle som har bidratt. 

Etter at utbruddet er ferdig utredet, er det viktig at etatene som var ansvarlige for 

oppklaringsarbeidet, foretar en siste oppdatering av informasjonen som er varslet til 

Folkehelseinstituttet og Mattilsynet via Vesuv på www.utbrudd.no (avsnitt 5.1), spesielt med tanke 

på hvor mange som ble syke, etiologisk agens, smittekilde og medvirkende årsaksfaktorer. Forøvrig 

skal informasjonen fortrinnsvis oppdateres fortløpende mens oppklaringsarbeidet pågår. 

Denne veilederen inneholder en mal som kan brukes til å lage sluttrapport (kapittel 31). Den kan 

redigeres og tilpasses det aktuelle utbruddet:  

•     Mal som kan brukes til å lage sluttrapport   
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Hensikten med sluttrapporten er: 

• Gi informasjon om utbruddet, dets omfang og utvikling, så vel som utbruddets medisinske 

konsekvenser 

• Beskrive oppklaringsarbeidet, resultatene som ble oppnådd, hvilke tiltak som ble iverksatt, og 

effekten av tiltakene 

• Danne grunnlag for langsiktige, forebyggende tiltak (kapittel 12) 

• Gjøre det mulig for andre å trekke lærdom av erfaringene fra oppklaringen 

• Danne grunnlag for å evaluere oppklaringsarbeidet og samarbeidet 

• Danne grunnlag for å revidere samarbeids- og beredskapsplaner i kommunen 

• Danne grunnlag for å revidere samarbeid, varsling og andre rutiner for samhandling mellom 

nasjonale myndigheter 

• Påpeke ubesvarte spørsmål og forskningsbehov 

• Gi kreditt til alle som har bidratt 

Disse forholdene kan i noen tilfeller tas med i Mattilsynets tilsynsrapport. Alternativt kan det 

skrives en særskilt rapport.  
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Hovedpunkter 

• Så godt som alle nasjonale utbrudd defineres ved at smittekilden er aktiv i flere kommuner, slik at 

utbruddet ikke kan håndteres av lokale myndigheter alene. Sentral ledelse og koordinering av 

oppklaringsarbeidet er derfor nødvendig. 

 Ved nasjonale utbrudd har Folkehelseinstituttet ansvaret for det faglige oppklaringsarbeidet 

innen befolkningen. Folkehelseinstituttet skal samordne oppklaringen av utbruddet. 

• Mattilsynet har ansvaret for oppklaringsarbeidet og tiltak innen matkjeden. 

• Mattilsynet og Folkehelseinstituttet har sammen utarbeidet retningslinjer for samordning av 

ekstern kommunikasjon ved nasjonale utbrudd.  

 

Etter utbruddet med E. coli i 2006 var det behov for å presisere ansvars- og oppgavefordelingen ved 

nasjonale utbrudd. Dette ble gjort i form av et dokument utarbeidet av Folkehelseinstituttet, 

Mattilsynet og Helsedirektoratet - som ble godkjent av de tre matdepartementene. Dokumentet ble 

inkludert i den daværende Utbruddshåndboka (Smittevern 17) som et eget kapittel 14, og er gjengitt 

i sin helhet i denne veilederen, med oppdatering av nomenklatur. Kapittelet finnes også i den 

nettbaserte Utbruddsveilederen på www.fhi.no. 

14.1  Innledning 

Dette kapittelet omhandler nasjonale sykdomsutbrudd hos mennesker som kan skyldes smitte fra 

næringsmidler, dyr eller andre kilder som er under Mattilsynets forvaltning. Med betegnelsen 

nasjonale utbrudd menes her utbrudd av smittsom sykdom i befolkningen der en sentral ledelse og 
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koordinering av oppklaringsarbeidet er nødvendig. Kriterier for å avgjøre om et utbrudd er nasjonalt 

er beskrevet i avsnitt 14.2. 

Hensikten med dette kapittelet er å beskrive ansvar, oppgaver og rutiner ved nasjonale utbrudd, for 

å sikre en effektiv, koordinert innsats mellom sentrale, regionale og lokale instanser. 

De faglige metodene for oppklaring av utbrudd av smittsomme sykdommer, er de samme uansett om 

utbruddet blir håndtert av sentrale, regionale eller lokale instanser. Metodene er beskrevet i 

kapitlene 4 – 13 i Utbruddsveilederen. 

Dette kapittelet er utarbeidet av Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og Helsedirektoratet, og har vært 

forelagt følgende instanser for kommentarer: 

• Statens helsetilsyn 

• Veterinærinstituttet 

• Norges veterinærhøgskole 

• Regionale helseforetak 

• Fylkesmennene 

• Utvalgte kommuneoverleger 

• Bransjeorganisasjoner 

14.2  Definisjoner 

Nasjonale utbrudd 

Med betegnelsen nasjonale utbrudd menes her utbrudd av smittsom sykdom i befolkningen der en 

sentral ledelse og koordinering av oppklaringsarbeidet er nødvendig. 

Kriterier for å avgjøre om et utbrudd skal karakteriseres som nasjonalt, er: 

1. Utbruddets geografiske utbredelse (mange kommuner er involvert) 

2. Nødvendigheten av samhandling med utenlandske smittevern- og matmyndigheter (pasientene 

er smittet i utlandet eller av næringsmidler fremstilt i utlandet) 

Dette er de vanligste kriteriene som kommer til anvendelse ved utbrudd som kan skyldes smitte fra 

næringsmidler, dyr eller andre kilder under Mattilsynets forvaltning. Andre kriterier kan være: 

3. Sykdommens alvorlighet 

4. Sykdommens spredningspotensiale 

5. Andre forhold av stor helsemessig, smittevernfaglig eller prinsipiell betydning 

6. Hensynet til økonomiske og politiske interesser av stor betydning for nasjonen 

Kommentar  

Så godt som alle nasjonale utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer defineres ved at smittekilden 

er aktiv i flere kommuner, slik at utbruddet ikke kan håndteres av lokale myndigheter alene (punkt 1 

ovenfor).  Sentral ledelse og koordinering av oppklaringsarbeidet er derfor nødvendig. For at ikke 
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oppklaringsarbeidet skal forsinkes, vil Folkehelseinstituttet starte etterforskningen i samarbeid med 

Mattilsynet, etter de metodene som er beskrevet i Utbruddsveilederen (se også avsnitt 14.4). 

Folkehelseinstituttet varsler Helsedirektoratet om utbruddet, som beskrevet i kapittel 5 i 

Utbruddsveilederen.  

Lokale utbrudd 

Med betegnelsen lokale utbrudd menes her utbrudd av smittsom sykdom i befolkningen som ikke 

kan karakteriseres som nasjonale, og som følgelig skal håndteres av lokale myndigheter (jf. ansvars-, 

nærhets- og likhetsprinsippet). 

Dette kapittelet beskriver ansvarsforhold, oppgaver og rutiner ved nasjonale utbrudd. Ansvars- og 

oppgavefordelingen ved lokale utbrudd er beskrevet i kapittel 2 i Utbruddsveilederen. 

Presiseringer og eksempler på lokale utbrudd: 

De fleste utbrudd som kan skyldes smitte fra næringsmidler, dyr eller andre kilder under Mattilsynets 

forvaltning, skal håndteres av lokale myndigheter. Ved de fleste utbrudd av denne typen har smitten 

funnet sted innenfor én enkelt kommune, og utbruddet er begrenset til personer bosatt der. 

Utbrudd der pasientene er bosatt i flere kommuner, men er smittet innenfor én enkelt kommune, 

eventuelt innen noen få nabokommuner, kan også håndteres av lokale myndigheter. Et eksempel er 

utbrudd der en stor majoritet av pasientene er bosatt i én kommune, men der det også forekommer 

tilfeller i nabokommunene, kanskje også i andre deler av landet. En slik geografisk fordeling kan 

forventes dersom smittespredningen er begrenset til den første kommunen, slik at utbruddet 

hovedsakelig rammer personer bosatt der. Sykdomstilfeller vil imidlertid også kunne opptre blant 

personer fra andre steder, hvis de har besøkt den aktuelle kommunen eller har arbeidssted der. 

Andre eksempler er utbrudd begrenset til gjestene ved et hotell, deltagerne ved en kongress, eller 

besøkende på et skisenter. I slike tilfeller vil smitten høyst sannsynlig ha skjedd innenfor angjeldende 

kommune. Utbruddsoppklaringen skal derfor håndteres av lokale myndigheter som beskrevet i 

Utbruddsveilederen. 

I noen tilfeller er selve utbruddet lokalt, men sporingsarbeidet kan likevel omfatte virksomheter i 

andre deler av landet, av og til også utenlands. Mattilsynet vil da avgjøre organiseringen av 

sporingsarbeidet, for eksempel ved at dette koordineres av et regionkontor eller av hovedkontoret 

(kapittel 11 i Utbruddsveilederen). 

14.3  Ansvar og oppgaver 

Etatenes ansvar og tilhørende linjestyring av oppgaveløsningen ligger fast. Ansvarsprinsippet 

forutsetter at den som har det daglige ansvaret under normale forhold, også har ansvaret ved akutte 

hendelser, som for eksempel et sykdomsutbrudd (jf. helse- og sosialberedskapsloven § 2-1). 

Relevant regelverk: 

• Smittevernloven med forskrifter 

• Matloven med forskrifter 

• Folkehelseloven med forskrifter 
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• Helse- og sosialberedskapsloven med forskrifter 

14.3.1  Folkehelseinstituttet 

Helsetjenesten har ansvaret for å håndtere akutte helsemessige problemer i befolkningen, inkludert 

utbrudd av smittsom sykdom. Folkehelseinstituttet er statens smitteverninstitutt. Etter 

smittevernloven § 7-9 skal Folkehelseinstituttet gi bistand, råd, veiledning og informasjon til 

kommunale, fylkeskommunale og statlige institusjoner, helsepersonell og befolkningen om 

smittsomme sykdommer, smittevern og valg av smitteverntiltak i forbindelse med oppklaring og 

kontroll av utbrudd av smittsom sykdom. Som et ledd i dette har Folkehelseinstituttet ansvar for å 

drive og koordinere det faglige arbeidet innen befolkningen med å identifisere smittekilden for 

pasientene ved nasjonale utbrudd av smittsom sykdom (se avsnitt 14.4). 

Folkehelseinstituttet kan etter smittevernloven § 2-2 siste ledd kreve opplysninger fra offentlige 

kilder eller privat helsetjeneste uten hinder av lovbestemt taushetsplikt når det er nødvendig for å 

utføre oppgavene sine i forbindelse med smittsomme sykdommer. 

14.3.2  Mattilsynet 

Mattilsynet har i henhold til matloven tilsynsansvaret for hele produksjons- og distribusjonskjeden 

for animalske og vegetabilske næringsmidler. Tilsynsansvaret omfatter også innsatsvarer og 

drikkevann samt dyr som ikke inngår i matproduksjon, som familiedyr, sportsdyr og ville dyr. Det 

primære ansvaret for å etterleve regelverket og for å treffe nødvendige tiltak, ligger hos 

virksomheten selv (se avsnitt 14.3.4). Ved nasjonale sykdomsutbrudd hos mennesker som kan 

skyldes smitte fra næringsmidler, dyr eller andre kilder under Mattilsynets forvaltning, har 

Mattilsynet ansvaret for å identifisere årsaken til at smittekilden ble kontaminert, ved systematisk 

sporing gjennom produksjons- og distribusjonskjeden for smittekilden, og deretter iverksette tiltak 

for å stanse eller begrense en videre spredning av utbruddet og korrigere de forhold som forårsaket 

utbruddet (se avsnitt 14.4). Virksomhetene har imidlertid etter matloven et selvstendig ansvar for å 

bidra til sporing og gjennomføre tiltak. Mattilsynet fører tilsyn med at virksomhetene oppfyller de 

lovbestemte pliktene (avsnitt 14.3.4).  

I henhold til smittevernloven § 4-10 har Mattilsynet plikt til å bistå med gjennomføringen og 

overholdelsen av de bestemmelser som er gitt i smittevernloven eller helse- og 

omsorgstjenesteloven med forskrifter. Mattilsynet skal uten hinder av lovbestemt taushetsplikt 

underrette kommunelegen og Folkehelseinstituttet når de har en sterk mistanke om en allmennfarlig 

smittsom sykdom eller oppdager et tilfelle av en slik sykdom. Det samme gjelder når de blir 

oppmerksom på forhold som kan medføre en nærliggende fare for overføring av en slik sykdom, og 

det åpenbart er nødvendig med hjelp eller tiltak fra helsetjenesten. I henhold til § 4-10 skal 

Mattilsynet straks underrette kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet ved mistanke om eller 

tilfelle av smittsom dyresykdom som kan utgjøre en fare for mennesker, eller ved mistanke om 

smittsom sykdom som formidles til mennesker via næringsmidler. 

Mattilsynet skal straks underrette kommunelegen eller fylkesmannen ved mistanke om eller tilfelle 

av smittsom dyresykdom som kan utgjøre en fare for mennesker eller ved mistanke om smittsom 

sykdom som formidles til mennesker via næringsmidler. 

Varsling fra Mattilsynets lokale avdeling til kommuneoverlegen i henhold til denne bestemmelsen er 

nærmere omtalt i kapittel 5. Mattilsynet og Folkehelseinstituttet har laget et revidert forslag til 



 
Side 128 

 

Retningslinjer for samarbeidet i kommunene (kapittel 22), ved kommuneoverlegen og Mattilsynets 

lokale avdeling. Det er også laget en Brukerveiledning til retningslinjene (Kapittel 21). 

14.3.3  Kunnskapsinstitusjonene 

Mattilsynet har inngått avtaler med Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet, Institutt for 

mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU 

Veterinærhøgskolen), Havforskningsinstituttet (der Nasjonalt institutt for ernærings- og 

sjømatforskning inngår), NIBIO, Fødevareinstituttet ved Danmarks tekniske universitet (som er 

referanselaboratorium (NRL) for matkontaktmaterialer) og Labnett - for å sikre at Mattilsynet har 

tilgang til nødvendig kunnskapsstøtte, blant annet innen områdene næringsmiddelbårne sykdommer 

og zoonoser, infeksjonsepidemiologi og spesifiserte referanseundersøkelser. Kunnskapsstøtten er 

beskrevet i egne avtaler med hver institusjon. 

Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet har laget en samarbeidsavtale der det heter: 

«Institusjonene skal gjensidig informere hverandre om sykdomstilfeller hos dyr eller mennesker, 

utbrudd eller funn av zoonotiske agens som det er vesentlig at begge institusjonene er kjent med». 

14.3.4  Virksomheter 

Virksomheter (jf. definisjon i matloven § 4) har i henhold til matloven et selvstendig ansvar for å sikre 

at næringsmidlene er helsemessig trygge. Virksomhetene har plikt til aktivt å påse at regelverket 

etterleves og derigjennom til å produsere trygg mat. Virksomhetene har plikt til å varsle Mattilsynet 

og til å iverksette tiltak ved mistanke om helseskadelige næringsmidler, og det er forbudt å omsette 

mat som ikke er trygg. Mattilsynet fører tilsyn med at virksomhetene oppfyller de lovbestemte 

pliktene. Ifølge matloven § 6 skal virksomheter varsle Mattilsynet hvis det foreligger grunn til 

mistanke om fare for helseskadelige næringsmidler eller innsatsvarer. Det følger av § 13 at 

virksomheter skal gi Mattilsynet uhindret adgang til sted eller lokaler der aktivitet under loven 

foregår, slik at det kan foretas nødvendige undersøkelser. Etter lovens §§ 13 og 14 kan Mattilsynet 

pålegge virksomheter å avgi nødvendig prøvemateriale, fremlegge opplysninger om prøvemateriale 

og resultater av gjennomførte analyser. Virksomheter har også et selvstendig ansvar for å identifisere 

og avgrense hvilke produkter det er knyttet risiko til og på hvilket produksjonsanlegg produktene er 

produsert, og til å trekke helseskadelige produkter tilbake fra markedet. De skal også informere 

forbrukerne, dersom produktet som trekkes har blitt solgt. Mattilsynet vil vurdere virksomhetens 

forbrukerinformasjon, og dersom den ikke anses å være god nok, vil Mattilsynet sørge for at 

tilstrekkelig informasjon gis. Mattilsynet kan også fatte vedtak om tilbaketrekking, hvis virksomheten 

ikke raskt tar dette ansvaret.  

14.3.5   Helsedirektoratet 

Helsedirektoratet skal etter smittevernloven § 7-10 første ledd gi råd, veiledning og opplysning for å 

medvirke til at befolkningens behov for tjenester og tiltak blir dekket i forbindelse med smittsomme 

sykdommer. 

Helsedirektoratet er sentral smittevernmyndighet. Når Helsedirektoratet opptrer som 

myndighetsorgan ved utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser, er 

Folkehelseinstituttet den faglige premissleverandøren. Direktoratet har etter smittevernloven vide 
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fullmakter som det etter omstendighetene, og når lovens vilkår er oppfylt, kan bli behov for å ta i 

bruk i forbindelse med næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser: 

• Bestemme at kommuner, fylkeskommuner og statlige institusjoner skal organisere eller utføre 

nærmere bestemte tjenester eller tiltak, samarbeide, eller følge nærmere bestemte retningslinjer 

(jf. § 7-10 annet ledd) 

• Pålegge helsepersonell å følge nærmere bestemte faglige retningslinjer (jf. § 7-10 tredje ledd) 

• Vedta møteforbud, stenging av virksomheter, begrensninger i kommunikasjon, isolering og 

smittesanering over hele eller deler av landet (jf. § 4-1 annet ledd) 

• Kreve opplysninger fra offentlige kilder eller privat helsetjeneste uten hinder av lovbestemt 

taushetsplikt (jf. § 2-2). 

Helsedirektoratet forvalter også lov om helsemessig og sosial beredskap. I en beredskapssituasjon 

skal direktoratet bidra til at helseforvaltningen opptrer koordinert overfor Helse- og 

omsorgsdepartementet og helsetjenesten. I en krisesituasjon hvor det må iverksettes tiltak for å 

forhindre spredning av smittsomme sykdommer, inkludert næringsmiddelbårne sykdommer og 

zoonoser, vil krisehåndteringen skje i nært samarbeid med blant annet Folkehelseinstituttet. 

Ved nasjonale utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser vil Helsedirektoratet og 

Mattilsynet samhandle på myndighetsnivå for å håndtere utbruddet på best mulig måte. 

14.3.6   Fylkesmannen 

Fylkesmannen er Helsedirektoratets regionale ledd ved iverksetting av tiltak etter smittevernloven og 

forvaltningen av dette regelverket. Etter smittevernloven § 7-4 skal Fylkesmannen sammen med 

Helsetilsynet i fylket ha særlig oppmerksomhet rettet mot allmennfarlige smittsomme sykdommer, 

og holde Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn orientert om forholdene i fylket. 

Fylkesmannen kan etter smittevernloven § 2-2 siste ledd kreve opplysninger fra offentlige kilder eller 

privat helsetjeneste uten hinder av lovbestemt taushetsplikt, når det er nødvendig for å utføre 

Fylkesmannens oppgaver i forbindelse med smittsomme sykdommer. 

Ved nasjonale utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser kan Fylkesmannen være en 

samarbeidspartner på myndighetsnivå for Mattilsynets regionkontor for å håndtere utbruddet på 

best mulig måte. 

14.3.7   Kommunen og kommuneoverlegen 

Kommunen skal etter smittevernloven § 7-1 sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i 

kommunen, er sikret nødvendige forebyggende tiltak med hensyn til smittsom sykdom, 

undersøkelsesmuligheter, behandling og pleie i kommunehelsetjenesten. Ansvaret for å håndtere 

akutte helsemessige problemer i kommunene, som for eksempel utbrudd av smittsom sykdom, er 

lagt til kommunehelsetjenesten. Dette er i overensstemmelse med ansvars- og nærhets- og 

likhetsprinsippet i helse- og sosialberedskapsloven § 2-1, som forutsetter at det laveste effektive nivå 

som har det daglige ansvaret under normale forhold, også har ansvaret ved akutte hendelser. 

Ifølge smittevernloven § 7-2 har kommuneoverlegen ansvaret for å organisere og lede helse- 

tjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer i sin kommune, herunder tiltak og 
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beredskap. Dette gjelder også ved sykdomsutbrudd. Kommuneoverlegen skal utarbeide 

beredskapsplaner for dette arbeidet. Kommuneoverlegen kan etter smittevernloven § 2-2 siste ledd 

kreve opplysninger fra offentlige kilder eller privat helsetjeneste uten hinder av lovbestemt 

taushetsplikt, når det er nødvendig for iverksetting av tiltak eller for oversikt og kontroll i forbindelse 

med smittsomme sykdommer. 

Kommuneoverlegen skal varsle Mattilsynets lokale avdeling ved mistenkt eller påvist smittsom 

sykdom som kan være overført med næringsmidler eller som kan skyldes smitte fra dyr (jf. §§ 3-9 og 

3-10 i MSIS-forskriften). Se også kapittel 5 i Utbruddsveilederen. 

Ved nasjonale utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser vil kommunene og 

kommuneoverlegene bidra til etterforskningen under koordinering av Folkehelseinstituttet. 

Mattilsynet er en viktig samarbeidspartner. Kommunene og kommuneoverlegene vil også iverksette 

tiltak fastsatt av sentrale myndigheter og eventuelt vedta lokale tiltak hjemlet i gjeldende regelverk. 

14.3.8   Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i fylkene 

Statens helsetilsyn har etter smittevernloven § 7-10a det overordnede tilsynet med at den 

kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheten er i samsvar med loven. Etter 

smittevernloven § 7-4 skal Helsetilsynet i fylket sammen med Fylkesmannen ha særlig 

oppmerksomhet rettet mot allmennfarlige smittsomme sykdommer, og skal holde Statens helsetilsyn 

orientert om forholdene i fylket. 

Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i fylket kan etter smittevernloven § 2-2 siste ledd kreve 

opplysninger fra offentlige kilder eller privat helsetjeneste uten hinder av lovbestemt taushetsplikt 

når det er nødvendig for å utføre oppgavene sine i forbindelse med smittsomme sykdommer. 

Ved nasjonale utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser vil Statens helsetilsyn og 

Helsetilsynet i fylkene ikke være operative i utbruddshåndteringen, men eventuelt samle informasjon 

for å kunne utføre tilsyn og gi tilsynsbaserte råd når det er behov for det. 

14.4  Oppgavedeling mellom Folkehelseinstituttet og Mattilsynet 

Ved nasjonale sykdomsutbrudd som kan skyldes smitte fra næringsmidler, dyr eller andre kilder 

under Mattilsynets forvaltning, er det viktig å skille mellom Folkehelseinstituttets og Mattilsynets 

roller. 

Når det kun er påvist smittsom sykdom hos mennesker, og det foreløpig ikke er dannet hypoteser om 

årsaken, ligger ansvaret for å starte oppklaringen av utbruddet hos Folkehelseinstituttet. I henhold til 

smittevernloven § 7-9 og MSIS-forskriften § 3-3 skal Folkehelseinstituttet samordne oppklaring av 

utbrudd av smittsom sykdom. Folkehelseinstituttet har da ansvaret for å drive og organisere det 

faglige arbeidet innen befolkningen, herunder blant annet karakterisere utbruddet og følge 

utbruddets utvikling (kapittel 8), lage en kasusdefinisjon (kapittel 7 i Utbruddsveilederen), sørge for 

at det blir etablert en foreløpig og om mulig en etiologisk diagnose (kapittel 6) og identifisere 

smittekilden for pasientene ved hjelp av epidemiologiske og mikrobiologiske undersøkelser innen 

populasjonen der utbruddet foregår (kapittel 9 og 10). Mattilsynet, Helsedirektoratet og 

kommuneoverlegene gir informasjon, råd og bistand til Folkehelseinstituttet i dette arbeidet, 
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samtidig som Mattilsynet starter oppklaringsarbeidet innen sitt ansvarsområde som beskrevet 

nedenfor. 

Straks det foreligger mistanke mot én eller flere mulige smittekilder eller virksomheter under 

Mattilsynets forvaltning, ligger ansvaret for oppklaringen innenfor matkjeden hos Mattilsynet, 

herunder blant annet tilsyn, inspeksjoner, prøvetaking i matkjeden, intervjuer med ansatte i 

impliserte virksomheter og sporing gjennom produksjons- og distribusjonskjeden. Utbruddet er ikke 

oppklart før Mattilsynet har avdekket de forholdene som var årsaken til at smittekilden ble 

kontaminert, slik at disse forholdene kan korrigeres, utbruddet stanses, og nye utbrudd forebygges. 

Folkehelseinstituttet gir informasjon, råd og bistand til Mattilsynet i dette arbeidet, samtidig som 

instituttet fortsetter oppklaringsarbeidet innen sitt ansvarsområde. 

Mattilsynet har ansvaret for å iverksette tiltak rettet mot smittekilden og innenfor matkjeden i 

medhold av matloven med forskrifter. Hensikten er å stanse eller begrense spredningen av smitte i 

det aktuelle utbruddet, og å forebygge nye utbrudd ved å korrigere de forholdene i matkjeden som 

forårsaket utbruddet. Kommunene og Helsedirektoratet har ansvaret for å iverksette tiltak rettet 

direkte mot befolkningen i medhold av smittevernloven eller folkehelseloven med forskrifter. 

Som følge av denne ansvarsfordelingen har Folkehelseinstituttet og Mattilsynet en rekke oppgaver 

som er beskrevet i detalj i henholdsvis avsnitt 14.4.1 og 14.4.2. Ansvarsfordelingen mellom 

Folkehelseinstituttet og Mattilsynet er illustrert i figuren nedenfor: 

FIGUR 1  Ansvarsfordelingen mellom Folkehelseinstituttet og Mattilsynet ved nasjonale 

utbrudd 
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14.4.1  Folkehelseinstituttets oppgaver 

Folkehelseinstituttet har følgende oppgaver: 

1. Ved mistanke om utbrudd, avgjøre om mistanken kan bekreftes eller avkreftes som beskrevet i 

avsnittene 4.1 og 4.3 i Utbruddsveilederen. Ved bekreftet mistanke, vurdere om utbruddet kan 

karakteriseres som nasjonalt (se avsnitt 14.2). 

2. Varsle Mattilsynets hovedkontor, Helsedirektoratet og andre berørte instanser (se kapittel 5 i 

Utbruddsveiledren, tabell 5.1), dersom ikke mistanken om utbrudd raskt kan avkreftes. 

3. Innkalle til og lede møter i Matsmittekomiteen, hvis det er behov for komiteens kompetanse og 

komiteens bistand til koordinering av de involverte etatene (se avsnitt 14.5.1). 

4. Varsle, etablere kontakt med og innhente informasjon og råd fra internasjonale overvåkings- og 

varslingssystemer under WHO og Europakommisjonen (for eksempel EWRS, IHR og ECDC). 

Etablere kontakt med og innhente informasjon og råd fra utenlandske smitteverninstitutter og 

eksperter, særlig i Norden. 

5. Bistå sentrale og lokale helsemyndigheter og regionale helseforetak i deres håndtering av 

utbruddet, herunder bidra til å samordne arbeidet som utføres av kommuneoverleger, medisinsk 

mikrobiologiske laboratorier og sykehusavdelinger. 

6. Lage en kasusdefinisjon og eventuelt revidere den (se kapittel 7 i Utbruddsveilederen). Sørge for 

at det blir etablert en foreløpig diagnose og om mulig etiologisk diagnose (se kapittel 6). 

Karakterisere utbruddet, herunder definere populasjonen der utbruddet finner sted 

(utbruddspopulasjonen) og følge utbruddets utvikling (se kapittel 8). 

7. Gi råd, veiledning og informasjon til helsetjenesten med sikte på å oppnå optimal prøvetaking og 

analyse av mikrobiologiske prøver fra pasienter og fra mulige smittekontakter og smittebærere 

(se avsnitt 14.5.2). 

8. Bidra til å formulere hypoteser om smittekilden ved hjelp av: (1) systematisk karakterisering av 

utbruddet, (2) pasientenes etiologiske diagnose, (3) opplysninger fra MSIS, Vevbasert system for 

utbruddsvarsling (Vesuv), Folkehelseinstituttets referanselaboratorier, eventuelt andre 

referanselaboratorier i medisinsk mikrobiologi, og også andre laboratorier som Mattilsynets NRL-

laboratorier, (4) informasjon fra utenlandske og internasjonale myndigheter og systemer (se 

punkt 4 ovenfor), (5) innspill fra Matsmittekomiteen (se punkt 3 ovenfor), (6) nasjonal og 

internasjonal litteratur, og (7) systematiske, hypotesedannende pilotintervjuer (se nærmere 

omtale av hypoteseformulering i kapittel 9 i Utbruddsveilederen). 

9. Påse at pilotintervjuene blir utført av best egnede instans, samle inn intervjuskjemaene og 

analysere informasjonen i dem (se avsnitt 9.3 i Utbruddsveilederen og 14.5.5 i dette kapittelet).  

10. Utprøve hypoteser om smittekilden ved å gjennomføre analytisk epidemiologiske undersøkelser 

(se avsnitt 10.2 i Utbruddsveilederen og 14.5.5 i dette kapittelet). 

11. Utprøve hypoteser om smittekilden ved hjelp av mikrobiologiske undersøkelser ved å 

sammenligne smittestoff isolert fra mistenkte kilder med tilsvarende smittestoff fra pasientene i 

utbruddet, og med opplysninger fra Folkehelseinstituttets smittestoffregistre og 

stammesamlinger (se avsnitt 10.1 i Utbruddsveilederen og 14.5.3 i dette kapittelet). 
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12. Gi informasjon og råd til allmennheten innenfor instituttets ansvarsområde i samråd med 

Mattilsynet og Helsedirektoratet (se avsnitt 14.5.6). 

13. Gi kommuneoverlegene faglige råd om tiltak for å verne mennesker mot smitte (jf. 

smittevernloven §§ 4-1 og 7-2). Slike tiltak kan for eksempel være utelukkelse av syke og 

smittebærere fra situasjoner der de kan spre smitte (se avsnitt 12.1 i Utbruddsveilederen), 

vaksinasjon og passiv immunisering, eller smitteverntiltak for personer i kontakt med dyr, 

næringsmidler eller miljø som kan medføre smittefare (for eksempel personer som bor eller 

arbeider på en gård). 

14. Gi Helsedirektoratet faglige råd om eventuelle nasjonale smitteverntiltak. 

15. Sørge for at Mattilsynet får nødvendige opplysninger, råd og bistand for å utføre sine oppgaver 

(se avsnitt 14.4.2). 

16. Bidra med nødvendig informasjon til arbeidet i Matsmittekomiteen (se avsnitt 14.5.1). 

 

14.4.2  Mattilsynets oppgaver 

Mattilsynet har følgende oppgaver: 

1. Varsle Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og relevante kunnskapsinstitusjoner på 

matområdet (se kapittel 5 i Utbruddsveilederen, tabell 5.1), dersom Mattilsynet er første instans 

der mistanken om utbrudd oppstår. 

2. Varsle, etablere kontakt med og innhente informasjon og råd fra utenlandske og internasjonale 

varslingssystemer og myndigheter innen mattrygghet og dyrehelse (for eksempel RASFF, EFSA, 

OIE og INFOSAN). 

3. Innhente faglig støtte fra kunnskapsinstitusjonene på matområdet (Institutt for mattrygghet og 

infeksjonsbiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU Veterinærhøgskolen), 

Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet, NIBIO, Havforskningsinstituttet (der det tidligere 

NIFES inngår) og DTU Fødevareinstituttet) samt lede og koordinere Mattilsynets samarbeid med 

disse institusjonene. Mattilsynet innkaller til og leder egne møter med kunnskapsinstitusjonene, 

dersom situasjonen tilsier det (se avsnitt 14.5.1). Mattilsynet har ansvaret for at dette arbeidet er 

koordinert med det øvrige oppklaringsarbeidet, og gir kunnskapsinstitusjonene den 

informasjonen som er nødvendig for at de skal kunne utføre sine oppgaver. 

4. Være kontaktpunkt mot impliserte virksomheter (jf. definisjon i matloven § 4). Informere 

virksomheter og bransjeorganisasjoner om mistanke mot produkter, innsatsvarer eller dyr, og 

holde dem orientert om hvordan utbruddsoppklaringen forløper. Innhente informasjon om 

produksjon og distribusjon av mistenkte næringsmidler, eventuelle andre produkter, innsatsvarer 

eller dyr, dersom dette er av betydning for utbruddsoppklaringen eller for tiltak Mattilsynet 

beslutter iverksatt. 

5. Innkalle til og lede møter med virksomheter, og bestemme hvilke andre aktører som skal være til 

stede ved slike møter (se avsnitt 14.5.1). 
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6. Føre tilsyn med sporingsarbeid, annet oppklaringsarbeid og tiltak gjennomført av virksomhetene, 

uansett om det er Mattilsynet eller virksomhetene selv som har tatt initiativet til slikt arbeid, 

eller om Mattilsynet har fattet vedtak med pålegg om å gjennomføre slike tiltak. 

7. Sørge for at det blir tatt og analysert mikrobiologiske prøver av næringsmidler, andre produkter, 

dyr, dyrefôr, andre innsatsvarer, miljø og enhver annen kilde under Mattilsynets forvaltning som 

kan ha betydning for utbruddsoppklaringen (se avsnitt 14.5.2). 

8. Påse at laboratorier som utfører analyser av mistenkte smittekilder, sender inn smittestoffer 

direkte til det aktuelle referanselaboratoriet i medisinsk mikrobiologi (som regel 

Folkehelseinstituttets referanselaboratorium for enteropatogene bakterier), sammen med 

nødvendige opplysninger, slik at de straks kan sammenlignes med tilsvarende smittestoff fra 

pasientene i utbruddet (se avsnitt 14.5.3). Innsending til referanselaboratoriet skal skje samtidig 

med innsending av isolater til Mattilsynets NRL-laboratorier (jf. MSIS-forskriften § 4-2a med 

merknader). 

9. Bidra til å formulere hypoteser om smittekilden ved å: (1) gjennomføre inspeksjoner av 

virksomheter på alle relevante trinn i produksjons- og distribusjonskjeden for mistenkte 

næringsmidler, andre produkter, innsatsvarer eller dyr, (2) innhente opplysninger fra 

virksomheter og fra personer som produserer, videreforedler, tilbereder eller serverer 

næringsmidler eller som produserer husdyr, (3) sørge for at det blir gjennomført nødvendige 

mikrobiologiske undersøkelser (punkt 8 ovenfor), (4) innhente informasjon fra 

kunnskapsinstitusjoner på matområdet, (5) innhente informasjon fra utenlandske og 

internasjonale myndigheter og institusjoner, og (6) foreta pilotintervjuer med utvalgte pasienter, 

dersom Folkehelseinstituttet bestemmer det. (Se kapittel 9 i Utbruddsveilederen og avsnitt 

14.5.5 i dette kapittelet for nærmere omtale av hypoteseformuleringen). 

10. Bidra til å utprøve hypoteser om smittekilden ved rettet prøvetaking av mistenkte kilder (se 

avsnitt 10.1 i Utbruddsveilederen), og ved hjelp av informasjon om produksjon og distribusjon av 

mistenkte næringsmidler, innsatsvarer eller dyr. 

11. Identifisere de forhold som var årsak til at smittekilden ble kontaminert, gjennom systematisk 

sporing gjennom produksjons- og distribusjonskjeden, slik at disse forholdene kan korrigeres 

(kapittel 11 i Utbruddsveilederen). Føre tilsyn med sporingsarbeid igangsatt av virksomhetene 

(punkt 6 ovenfor).  

12. Føre tilsyn med at virksomhetene oppfyller de lovbestemte pliktene til å iverksette tiltak ved 

mistanke om helseskadelige næringsmidler (se avsnitt 14.3.4). Iverksette tiltak etter matloven for 

å stanse eller begrense det aktuelle utbruddet og forebygge sykdom i fremtiden, hvis ikke 

virksomhetene raskt tar dette ansvaret. Så langt mulig og forsvarlig, orientere berørte 

virksomheter før iverksettelse av tiltak (se også punktene 4, 5 og 6) blant annet slik at tiltakene 

blir mest mulig målrettet og gjennomføringen mest mulig effektiv. Føre tilsyn med at pålagte 

tiltak blir etterlevd (se kapittel 12 i Utbruddsveilederen).  Gi veiledning til berørte virksomheter 

for å bidra til mattrygghet og hindre utbrudd i fremtiden.  

13. Bidra til at Folkehelseinstituttet får nødvendige opplysninger, råd og bistand slik at 

Folkehelseinstituttet kan utføre sine oppgaver (se avsnitt 14.4.1). Dette gjelder relevante 

opplysninger knyttet til produksjon og distribusjon av mistenkte næringsmidler og innsatsvarer, 
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og om sporingsarbeid, annet oppklaringsarbeid eller tiltak utført av virksomheter, samt 

eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for oppklaringsarbeidet. 

14. Bidra med nødvendig informasjon til arbeidet i Matsmittekomiteen (se avsnitt 14.5.1). 

15. Gi informasjon og råd til allmennheten innenfor Mattilsynets ansvarsområde i samråd med 

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet (se avsnitt 14.5.6). 

 

14.5  Kommentarer 

14.5.1  Matsmittekomiteen 

Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og 

kystdepartementet bestemte i 2007 at det skal opprettes en tverretatlig rådgivende gruppe ved 

Folkehelseinstituttet for å bidra til god koordinering, samhandling og kvalitetssikring under 

etterforskningen av næringsmiddelbårne utbrudd. Denne gruppen, som har fått navnet 

Matsmittekomiteen, er en permanent komité med faste medlemmer (med varapersoner) fra 

følgende etater: 

• Folkehelseinstituttet (leder) 

• Mattilsynet 

• Helsedirektoratet (observatør) 

• Veterinærinstituttet 

• Helseforetakene (infeksjonslege) 

• Helseforetakene (mikrobiolog) 

• Kommuneoverlegene (smittevernlege) 

• Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (nå inkludert i Havforkningsinstituttet) 

• Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 

• NMBU Veterinærhøgskolen 

Etatene kan under utbrudd supplere sine deltakere ved behov, for eksempel i lys av utbruddets 

natur. Fagkompetanse fra næringsmiddelindustrien eller annen relevant fagkompetanse kalles inn 

ved behov i samråd mellom Folkehelseinstituttet og Mattilsynet. Dette behovet vil veksle ut fra 

utbruddets karakter, hvilken fase i utbruddet en befinner seg og hvilke smittekilder som er involvert. 

I tillegg kan representanter fra smitteverninstituttene i de andre nordiske landene inviteres til å bistå. 

Folkehelseinstituttet leder komiteen og holder et sekretariat som sørger for innkalling og referat. 

Siden Matsmittekomiteen innehar stor kompetanse på vern mot smitte fra næringsmidler og dyr, er 

det naturlig at komiteen møtes et par ganger i året utenom nasjonale utbrudd for å drøfte generelle 

saker innen matsmitteområdet og utveksle informasjon. 

Så snart det er klart at et nasjonalt utbrudd av antatt næringsmiddelbåren, smittsom sykdom er 

oppdaget, vil Folkehelseinstituttet på eget initiativ eller på oppfordring fra medlemmene kalle inn til 

møte i Matsmittekomiteen, dersom det er behov for komiteens kompetanse og bistand til 
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koordinering av de involverte etatene. Formålet med første møte er å orientere om status, vurdere 

situasjonen og bidra til en plan for videre etterforskning, i tråd med veiledningen i dette kapittelet. 

Komiteen møtes ved behov under etterforskningen slik at all informasjon samles og diskuteres under 

ett. 

Hensikten er å sikre et bredt tilfang av ideer, kritiske kommentarer og råd. Målet er at alle involverte 

og relevante etater kan legge frem sine bidrag i et felles rådgivende forum som supplerer 

kompetansen ved Folkehelseinstituttets nasjonale feltepidemiologiske gruppe, instituttets 

overvåkings- og referanselaboratorier og instituttets øvrige ekspertise. På denne måten sikres at alle 

tilgjengelige opplysninger kan sees i sammenheng, og at rapporter til Mattilsynet og 

Helsedirektoratet blir kvalitetssikret. Folkehelseinstituttet leder og koordinerer arbeidet i komiteen, 

også ved utbrudd. 

Matsmittekomiteen skal: 

• støtte Folkehelseinstituttet i koordineringen av etterforskningen av nasjonale utbrudd av 

næringsmiddelbårne smittsomme sykdommer 

• bidra til at nødvendige etterforskningstiltak iverksettes 

• bidra til at all nødvendig informasjon samles inn og drøftes, og sikre en helhetlig vurdering av alle 

opplysningene 

• bidra til at hendelsen blir kommunisert riktig og entydig 

• bidra til at rapporter til Mattilsynet og Helsedirektoratet er kvalitetssikret 

• bidra til at håndteringen av utbrudd evalueres, inkludert evaluering av komiteens innsats. 

Matsmittekomiteen forholder seg til ansvarsprinsippet og etatenes linjestyring. Beslutninger om 

tiltak, for eksempel tilbaketrekking av produkter eller stenging av virksomheter, må som før tas av 

relevant myndighet, som kan være Mattilsynet, eventuelt kommuneoverlegen eller 

Helsedirektoratet. 

Opprettelsen av Matsmittekomiteen er ikke til hinder for at Mattilsynet fortsatt kan kommunisere 

med kunnskapsinstitusjoner og med virksomheter eller bransjeorganisasjoner, slik Mattilsynet 

bestemmer. Mattilsynet har ansvaret for at Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og 

Matsmittekomiteen får tilgang til informasjon fremkommet gjennom kontakt med virksomheter og 

bransjeorganisasjoner, dersom informasjonen kan ha betydning for oppklaringen av utbruddet. 

14.5.2  Innsamling og analyse av prøvemateriale 

Mattilsynet har ansvaret for å samle inn prøvemateriale og rekvirere analyser av prøver fra 

næringsmidler, dyr, dyrefôr, andre innsatsvarer, miljø og enhver annen kilde innenfor sitt 

forvaltningsområde, som kan ha betydning for oppklaringsarbeidet. Primæranalysene foretas av 

laboratorier som utfører oppdrag for Mattilsynet.  

Videre karakterisering av isolerte smittestoffer utføres ved det aktuelle referanselaboratoriet i 

medisinsk mikrobiologi (som regel Folkehelseinstituttets referanselaboratorium, se avsnitt 14.5.3). 

Referanselaboratoriet har ansvaret for å sammenligne smittestoffer fra mistenkte smittekilder med 

tilsvarende smittestoffer isolert fra pasienter og eventuelle smittebærere i utbruddet, samt med 

smittestoffer fra referanselaboratoriets smittestoffregistre og stammesamlinger (se avsnitt 14.4.1 
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punkt 11). Hensikten er å undersøke om mistanken til smittekilden kan bekreftes, styrkes, svekkes 

eller avkreftes, som beskrevet i avsnitt 10.1 i Utbruddsveilederen. Hensikten er også å bidra til 

sporingen i produksjons- og distribusjonskjeden for smittekilden som Mattilsynet eller virksomheter 

utfører (se avsnitt 14.4.2 punkt 13), ved å undersøke de smittestoffene som isoleres i denne 

prosessen. For de smittestoffer der Mattilsynet har oppnevnt nasjonale referanselaboratorier på 

matområdet (NRL), skal isolater samtidig sendes dit (avsnitt 14.5.3).  

Mattilsynets nasjonale referanselaboratorier (NRL) har ansvar for å gi råd, veiledning og informasjon 

til primærlaboratoriene som utfører analyser for Mattilsynet, med sikte på å oppnå optimal 

prøvetaking og analyse av prøver innen sitt ansvarsområde. 

Folkehelseinstituttet har ansvaret for å gi råd, veiledning og informasjon til helsetjenesten med sikte 

på å oppnå optimal prøvetaking og analyse av prøver fra pasienter, og fra mulige smittekontakter og 

smittebærere. Analysene utføres ved de lokale medisinsk mikrobiologiske laboratoriene, med unntak 

av undersøkelse for botulinumtoksin og andre bakterielle toksiner, som utføres ved Institutt for 

mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU 

Veterinærhøgskolen) (se avsnitt 7.2 i Utbruddsveilederen). 

Folkehelseinstituttet kontakter laboratorienettverket i medisinsk mikrobiologi for om nødvendig å gi 

råd om analysemetodikk, kriterier for analyse og om videreformidling av prøver til 

ekspertlaboratorier innen nettverket, dersom det er behov for det. Folkehelseinstituttet informerer 

også primærhelsetjenesten, kommuneoverleger og sykehusavdelinger om kriterier for prøvetaking. 

Under kommuneoverlegens ledelse og ansvar kan Mattilsynets lokale avdeling dele ut emballasje til 

faecesprøver og foreta innsamling og innsending av slike prøver fra mennesker. Folkehelseinstituttet 

informerer de berørte kommuneoverlegene og innhenter deres aksept for denne løsningen. 

Kommuneoverlegene fremskaffer nødvendige prøveglass, emballasje og rekvisisjoner. Denne 

ordningen kan være praktisk og tidsbesparende for eksempel ved prøvetaking av ansatte i 

virksomheter som Mattilsynet inspiserer, eller i forbindelse med pilotintervjuer som Mattilsynets 

lokale avdeling utfører (se avsnitt 14.5.5). Kommuneoverlegen informerer på forhånd virksomheter 

eller pasienter om begrunnelsen og eventuelt hjemmelsgrunnlaget for prøvetakingen, og om at 

Mattilsynet kommer til å dele ut prøveglassene på kommuneoverlegens vegne. 

14.5.3  Innsending av smittestoffer 

Mattilsynet kan med hjemmel i matloven § 14 pålegge virksomheter og laboratorier under tilsynets 

forvaltningsområde å legge frem opplysninger om gjennomførte undersøkelser, selve 

prøvematerialet eller smittestoffer funnet i prøvematerialet. Dette gjelder uansett om det foreligger 

et utbrudd eller ikke. Hensikten er blant annet å sikre at referanselaboratorier og 

Folkehelseinstituttet får tilgang til smittestoffer og nødvendige opplysninger for å kunne utføre sine 

oppgaver, herunder utbruddsoppklaring og smitteovervåking (se merknadene til § 14). 

Ved utbrudd av smittsom sykdom i befolkningen er det viktig at laboratorier som utfører analyser av 

mistenkte smittekilder, inkludert referanselaboratorier og private laboratorier, sender inn 

smittestoffer sammen med nødvendige opplysninger til det nasjonale referanselaboratoriet 

medisinsk mikrobiologi, som har overvåkingsansvaret for det aktuelle smittestoffet i befolkningen. 

Hensikten er at smittestoffene raskt skal kunne sammenlignes med isolater fra pasientene i 

utbruddet (avsnitt 10.1 i Utbruddsveilederen). Innsendingen bør skje umiddelbart, direkte fra 

laboratoriene som foretar den primære analysen av prøvematerialet, slik at oppklaringen av 
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utbruddet ikke forsinkes. For de smittestoffer der Mattilsynet har oppnevnt nasjonale 

referanselaboratorier på matområdet (NRL), skal isolater samtidig sendes dit. MSIS-forskriften (§ 2-

4a annet ledd) gir Mattilsynet hjemmel til å bestemme dette: 

«Mikrobiologiske laboratorier som i prøver av fôrvarer, dyr, kosmetikk eller næringsmidler, herunder 

drikkevann, påviser smittestoff som kan gi sykdom hos mennesker, skal sende slikt smittestoff til relevant 

referanselaboratorium på matområdet etter Mattilsynets nærmere angivelser. Mattilsynet kan ved mistanke 

om sykdomsutbrudd i befolkningen eller dersom det er nødvendig av hensyn til smitteoppsporing, angi at 

laboratoriet også skal sende slikt smittestoff direkte til relevant laboratorium med nasjonal referansefunksjon i 

medisinsk mikrobiologi.» 

For de fleste utbrudd som omfattes av Utbruddsveilederen, skal smittestoffene sendes til Nasjonalt 

referanselaboratorium for enteropatogene bakterier ved Folkehelseinstituttet, i noen tilfeller til et 

annet referanselaboratorium innenfor eller utenfor instituttet. Folkehelseinstituttet vil samarbeide 

med eksterne referanselaboratorier under oppklaringen av utbruddet. Dersom det er tvil om hvor 

smittestoffet skal sendes, kan Folkehelseinstituttet kontaktes for informasjon. 

14.5.4  Inspeksjoner 

Mattilsynet har ansvaret for inspeksjoner av: 

• lokaler der mistenkte næringsmidler eller innsatsvarer er produsert, videreforedlet, tilberedt, 

oppbevart eller omsatt, 

• produksjonslokaler, beiteområder o.l. for husdyr, 

• systemer for drikkevannsforsyning, inkludert vannverk og nedbørsfelt, og 

• andre lokaler eller fasiliteter på ulike trinn i produksjons- og distribusjonskjeden. 

Se avsnitt 9.1 i Utbruddsveilederen. 

14.5.5  Intervjuer 

Ved nasjonale utbrudd har Folkehelseinstituttet har ansvaret for at det blir foretatt intervjuer av 

pasienter og eventuelle kontrollpersoner. Dette gjelder både ved hypotesedannende pilotintervjuer 

(se avsnitt 9.3 i Utbruddsveilederen) og ved epidemiologiske undersøkelser for å etterprøve 

hypoteser (se avsnitt 10.2). 

Folkehelseinstituttet har ansvaret for at det blir innhentet informert samtykke fra pasienter som skal 

intervjues, fortrinnsvis gjennom pasientenes primærleger, som regel via kommuneoverlegene. 

Dersom det er nødvendig for rask oppklaring av et utbrudd av smittsom sykdom, kan 

kommuneoverlegen eller Folkehelseinstituttet etablere direkte kontakt med pasienten eller 

pasientens pårørende, uten først å kontakte primærlegen (jf. MSIS-forskriften § 2-6 tredje ledd). 

Mattilsynet eller kommuneoverlegene kan foreta pilotintervjuene, dersom Folkehelseinstituttet 

bestemmer det. 

Folkehelseinstituttet har ansvaret for å samle inn, sammenstille og analysere intervjuskjemaene, 

uansett hvem som har foretatt intervjuene. Folkehelseinstituttet kan kommunisere direkte med 

intervjuerne for å gi dem instruksjoner og råd før intervjuet, og for å be dem innhente supplerende 

opplysninger etter at intervjuet er gjennomført. Folkehelseinstituttet kan også holde 
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telefonkonferanser eller møter med alle intervjuerne for å samle inntrykkene fra intervjuene, og 

diskutere hypoteser om smittekilden. 

Mattilsynet har ansvaret for å foreta primærintervjuer av personer som selv kontakter tilsynet med 

mistanke om sykdom som kan skyldes næringsmidler eller dyr (se avsnitt 4.7 i Utbruddsveilederen). 

Mattilsynets lokale avdeling skal varsle kommuneoverlegen om slike henvendelser (se avsnitt 5.1 i 

Utbruddsveilederen). Dersom Mattilsynet har mistanke om at en slik henvendelse kommer fra en 

person som kan være pasient i et nasjonalt utbrudd, skal både hovedkontoret i Mattilsynet og 

Folkehelseinstituttet varsles direkte.  

Mattilsynet har ansvaret for å innhente informasjon fra virksomheter og ansatte i virksomheter som 

produserer, videreforedler, distribuerer, tilbereder, serverer eller omsetter næringsmidler eller som 

produserer husdyr eller innsatsvarer, samt fra enhver annen virksomhet som er under Mattilsynets 

forvaltningsområde og som kan ha relevans for utbruddet. 

Alle opplysninger om personer, friske som syke, er strengt fortrolige og er underlagt lovbestemt 

taushetsplikt. Folkehelseinstituttet, kommuneoverlegene og Mattilsynet har et selvstendig ansvar for 

at opplysninger om personer og fortrolig informasjon om virksomheter blir registrert, oppbevart, 

distribuert og brukt i henhold til gjeldende bestemmelser. 

Varsler og annen informasjon fra helsevesenet (inkludert Folkehelseinstituttet) til Mattilsynet eller 

andre instanser utenfor helsevesenet, skal ikke skje med pasientnavn uten at vedkommende 

pasienter har gitt samtykke til det (se avsnitt 5.1 i Utbruddsveilederen). 

14.5.6  Samordning av ekstern kommunikasjon 

Sykdomsutbrudd får ofte stor oppmerksomhet i massemedier. Ved nasjonale sykdomsutbrudd som 

kan skyldes næringsmidler eller andre kilder under Mattilsynets forvaltning, har Mattilsynet, 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet rett og plikt til å informere allmennheten (jf. matloven § 27 

første ledd og smittevernloven § 7-9 annet ledd og § 7-10 første ledd). 

Det er viktig at den eksterne kommunikasjonen er likelydende, for at publikum skal ha tillit til 

myndighetenes håndtering av utbruddet. Mattilsynet og Folkehelseinstituttet har sammen 

utarbeidet retningslinjer for samordning av ekstern kommunikasjon ved nasjonale utbrudd. 

Retningslinjene er samordnet med Helsedirektoratet. Retningslinjene finnes på Folkehelseinstituttets 

nettsider: 

 Retningslinjer for samordning av ekstern kommunikasjon  

Hovedpunktene skisseres nedenfor: 

Milepæler i et utbrudd 

Et sykdomsutbrudd i befolkningen som kan skyldes smitte fra næringsmidler eller andre kilder under 

Mattilsynets forvaltning, har en rekke faser der de forskjellige aktørene har ulike roller. Det er 

definert fire milepæler, der det er avgjørende at aktørene er godt samordnet i sin eksterne 

kommunikasjon: 

 

https://www.fhi.no/globalassets/migrering/dokumenter/pdf/retningslinjer-for-samordning-av-kommunikasjon-pdf.pdf
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 Milepæl 1: 

Folkehelseinstituttet har fastslått at det pågår et nasjonalt sykdomsutbrudd i befolkningen som 

sannsynligvis kan skyldes smitte fra næringsmidler eller en annen kilde under Mattilsynets 

forvaltning. 

 Milepæl 2: 

Det er formulert hypoteser om mulige smittekilder. Under enkelte utbrudd vurderes risikoen som så 

stor at man allerede på dette stadiet velger å iverksette tiltak ut fra mistanke. Milepælen dekker også 

neste skritt i oppklaringen: Mistanken mot en eller flere smittekilder er styrket, og Mattilsynet 

iverksetter tiltak basert på den styrkede mistanken. 

 Milepæl 3:  

Smittekilden er identifisert med stor grad av sikkerhet. Det gjenstår fortsatt en del arbeid for å 

avdekke årsaken til at smittekilden ble forurenset. Utbruddet er ikke endelig oppklart. 

 Milepæl 4: 

Saken avsluttes enten fordi: (1) Både smittekilden og årsaken til at den ble forurenset, er funnet, (2) 

Smittekilden er funnet, men årsaken til forurensningen har ikke latt seg avdekke, eller (3) Mattilsynet 

og Folkehelseinstituttet erkjenner at smittekilden ikke vil bli funnet, og følgelig heller ikke årsaken til 

at den ble forurenset. 

Ved alle disse milepælene opptrer aktørene samlet med felles budskap på sine respektive nettsider. 

De avholder felles pressekonferanse hvis det foreligger et alvorlig utbrudd eller medieinteressen er 

stor. 

Mellom disse milepælene har aktørene et selvstendig kommunikasjonsansvar for sin rolle i 

oppklaringsarbeidet. De holder hverandre gjensidig oppdatert, blir enige om felles budskap som 

begge/alle kan fremføre, og holder departement og samarbeidende organisasjoner orientert. 

Ved alle milepælene og i alle mellomfasene er det definert kommunikasjonsroller, 

kommunikasjonsmål, felles budskap, budskap fra Mattilsynet, budskap fra Folkehelseinstituttet, 

kanaler og samordning/samhandling. 

Fasene og milepælene kommer ikke nødvendigvis i kronologisk rekkefølge. Oppklaring av 

sykdomsutbrudd er en dynamisk prosess, og hvert utbrudd er unikt. Som regel vil mange forhold 

være under etterforskning samtidig, og rekkefølgen vil variere. Kasusdefinisjoner og hypoteser 

revideres og kan forkastes fortløpende.  Det kan også være nødvendig å iverksette strakstiltak tidlig i 

etterforskningen på bakgrunn av foreløpige resultater for å stanse eller begrense videre spredning av 

smitte, selv om smittekilden ennå ikke er sikkert identifisert. 

Kommunikasjonsroller 

Mattilsynet og Folkehelseinstituttet har en selvstendig kommunikasjonsrolle for sin del av 

oppklaringsarbeidet i henholdsvis matkjeden og befolkningen. 

Kunnskapsinstitusjonenes eksterne kommunikasjonsrolle er å beskrive sine oppgaver i 

oppklaringsarbeidet. Resultater fra laboratorieanalyser og andre bestilte bidrag til 



 
Side 141 

 

oppklaringsarbeidet skal kommuniseres til oppdragsgiver (Mattilsynet eller Folkehelseinstituttet). 

Resultatene skal ikke offentliggjøres uten at dette er avtalt og koordinert med oppdragsgiver 

(Mattilsynet eller Folkehelseinstituttet). 

Kommunikasjonsmål 

For hver milepæl og mellomfase er det i retningslinjene definert hva som er målet for 

kommunikasjonen. I tillegg til spesielle mål for de ulike fasene er det noen punkter som går igjen. De 

viktigste er: 

• å gi en oppdatert statusrapport om oppklaringsarbeidet og hvordan utbruddet utvikler seg 

• å gi publikum samordnet informasjon slik at de kan ta nødvendige forholdsregler 

• å skape forståelse for at oppklaringsarbeidet tar tid 

• å formidle hva som gjøres videre og hvem som gjør hva. 

Budskap 

Med unntak av det som skjer før milepæl 1, er det satt opp utkast til felles budskap for alle fasene. I 

tillegg vil både Mattilsynet og Folkehelseinstituttet ha egne budskap angående sin konkrete rolle i 

oppklaringsarbeidet. Også i fellesbudskapet er det noen punkter som går igjen i flere av fasene: 

• informasjon om utbruddet, oppklaringen og om eventuelle produkter under mistanke 

• hva publikum bør gjøre og hvilke forholdsregler de skal ta 

• hvem som svarer på hva 

• faktaboks om Mattilsynets og Folkehelseinstituttets roller og rutiner i oppklaringsarbeidet. 

Kanal 

Hovedkanal for ekstern kommunikasjon vil være etatenes nettsider. Felles pressekonferanser er også 

aktuelt hvis det er et alvorlig utbrudd eller medieinteressen er stor. Ved et alvorlig utbrudd kan det 

også være aktuelt med telefontjenester for publikum og for helsepersonell. 

Samordning og samhandling 

Allerede ved første milepæl vurderer aktørene om det er behov for å etablere faste statusmøter for 

kommunikasjonskoordinering. Kommunikasjonsfunksjonene i Folkehelseinstituttet og Mattilsynet 

jobber hele tiden tett sammen om budskap til nettsider og media og håndtering av media, og 

orienterer respektive departementer, Helsedirektoratet og andre samarbeidende organisasjoner. 

Mattilsynet har ansvar for forbrukerinformasjon og orientering til og samhandling med bransjen og 

med sine kunnskapsinstitusjoner, mens Folkehelseinstituttet vurderer løpende hvordan de kan 

samarbeide med helsetjenesten om informasjon om sykdommen og hvilke forholdsregler publikum 

skal ta. 
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Gjennomføring og tolkning av pilotintervjuet 

Avsnitt Side 

15.1  Innholdet i spørreskjemaet  

15.2  Gjennomføring av pilotintervjuet  

      -  Utfør intervjuet hjemme hos pasienten  

      -  Gi pasienten spørreskjemaet på forhånd  

      -  Personlig intervju (faktaboks)  

      -  Postlagt spørreskjema og nettbaserte skjema (faktaboks)  

15.3  Tolkning av pilotintervjuer  

      -  Her er noen problemer som kan oppstå   

- Oppfølgingsintervju  

15.4  Supplerende opplysninger fra nettbanken  

15.5  Introduksjonsbrev - informasjon til intervjupersonene  

15.6  Taushetsplikt - informert samtykke  

15.7  Eksempler  

 

Dette kapittelet beskriver i detalj enkelte aspekter ved gjennomføring og tolkning av pilotintervjuet. 

Det er utarbeidet et generelt spørreskjema (kapittel 26) og en serie sykdomsspesifikke skjema som 

vektlegger de mest aktuelle smittekildene for hver enkelt sykdommen.  

I tillegg er det laget et eget skjema som man kan bruke for å kartlegge samfunnsøkonomiske 

konsekvenser av sykdommen (blant annet sykdommens varighet, tapte arbeidsdager, legebesøk, 

sykehusinnleggelse, og behandling). Dette skjemaet omfatter også spørsmål om risikofaktorer som 

ikke er relevant for identifikasjon av smittekilden (underliggende sykdommer og medisinbruk). 

Skjemaet kan eventuelt brukes samtidig med pilotintervjuet. 

Praktiske råd til intervjuerne finnes i en egen veiledning (kapittel 26). Den teoretiske bakgrunnen og 

pilotintervjuets bidrag til utbruddsoppklaringen er beskrevet i avsnitt 9.3: 

•    Spørreskjema for pilotintervjuet 

•    Sykdomsspesifikke spørreskjema 

•    Brukerveiledning for spørreskjemaet 

•    Pilotintervjuet (avsnitt 9.3) 

 

 

 

 

 

 

   15  Pilotintervjuet 

 

https://www.fhi.no/nettpub/utbruddsveilederen/sporreskjema-retningslinjer-og-andr/sporreskjema-og-retningslinjer/
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15.1  Innholdet i spørreskjemaet 

Innholdet i standardskjemaet som brukes ved pilotintervjuene, har følgende fire hovedpunkter: 

1. Personlige og demografiske data 

• Navn, kjønn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-post, yrke 

2. Kliniske opplysninger 

• Dato og tidspunkt sykdommen startet, og hvor lenge den varte 

• Symptomer (type, varighet, debut, rekkefølge) og eventuelle komplikasjoner 

3. Kostanamnesen 

Kostanamnesen utgjør den største delen av spørreskjemaet. Hvis det er sannsynlig at utbruddet 

skyldes næringsmidler, skal intervjueren innhente detaljerte opplysninger om konsum av mat og 

drikke i Inkubasjonstiden, slik den er kjent fra litteraturen (se kapittel 19). 

Spørsmålstillingen er lukket; det vil si at hver enkelt matvare som kan ha vært konsumert, nevnes 

med spørsmål om vedkommende har spist denne matvaren (ja, nei, usikker). Denne fremgangsmåten 

aktiverer hukommelsen og øker kvaliteten på svarene, i motsetning til åpne spørsmål ("hva spiste du 

til middag for tre uker siden?"), som mange vil ha problemer med å svare på. 

 

4.  Eksponering for andre faktorer 

Her er enkelte eksempler: 

• Reist utenlands eller innen Norge 

• Utenlandsreise blant medlemmer av samme husholdning 

• Spist matvarer som var importert fra eller kjøpt i utlandet 

• Brukt drikkevann som ikke er desinfisert, eller som av andre grunner kan mistenkes for å være 

hygienisk utilfredsstillende - hjemme, på feriested, turisthytte, i naturen eller andre steder 

• Drikkevannskilde (brønn, vannverk, cisterne, annen vannkilde) 

• Spist mat tilberedt på restaurant, hotell, kafé, gatekjøkken, cateringvirksomhet eller annet 

storkjøkken, inkludert mat på fly, ferge og tog  

• Deltatt i selskap, banketter, fester o.l. 

• Deltatt på leir, stevner, festivaler, møter, kongresser o.l. 

• Spist rått eller ufullstendig varmebehandlet kjøtt eller egg 

• Drukket upasteurisert melk, eller spist mat laget av upasteurisert melk 

• Spist mat oppvarmet eller tilberedt i mikrobølgeovn 

• Mangelfull kjøkkenhygiene 

• Deltatt på grillmåltider 

• Kontakt med dyr, deres avføring, urin eller sekreter 
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• Besøkt gård, seter, dyrehage eller andre steder der det er dyr 

• Vært på jakt 

• Badet i basseng, i ferskvann eller i sjøen 

• Kontakt med andre personer med tilsvarende symptomer 

• Har barn i barnehage, eller arbeider selv i barnehage 

• Innlagt i institusjon, eller arbeider i institusjon 

• Tatt medisiner, inkludert antibiotika 

• Spist økologiske produkter eller produkter fra småskalavirksomheter 

• Brukt naturmedisin, slankeprodukter eller kosttilskudd 

• Underliggende sykdommer, inkludert matallergi eller intoleranse. 

 

 

  

15.2  Gjennomføring av pilotintervjuet 

Praktiske råd til intervjuerne finnes i en brukerveiledningen til spørreskjemaet (kapittel 25): 

•    Brukerveiledning for spørreskjema til pilotintervjuet 

Utfør intervjuet hjemme hos pasienten 

Intervjuet bør fortrinnsvis utføres hjemme hos pasienten for å oppnå ro og konsentrasjon. Men 

andre steder, der intervjuet kan skje uforstyrret, kan også være aktuelle, for eksempel arbeidssted 

e.l. 

Dersom intervjuene utføres i hjemmet, kan intervjueren samtidig: 

• ta prøver av matvarer, matrester, drikkevann, kjøkkenmiljø eller husdyr, 

• sikre seg emballasjen til matvarene, der viktig informasjon for sporingsarbeidet finnes, 

Spørsmålene bør være: 

• Lukkede (ja, nei, usikker) 

• Kategorisert på forhånd, gjensidig ekskluderende og uttømmende 

• Lette å forstå, utvetydige, kortfattet og ikke ledende 

• Logisk rekkefølge og logisk gruppering 

• Unngå unødvendige gjentakelser 

• Ta følsomme spørsmål til slutt 

• Still noen åpne spørsmål slik at den du intervjuer får uttrykke sin egen mening 
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• undersøke hva som finnes av mat og matrester i kjøleskap, fryseboks og kjøkkenskap, og spørre 

om noen av disse varene kan ha blitt spist i den aktuelle perioden, 

• danne seg et inntrykk av kjøkkenhygienen, og 

• under kommuneoverlegens ledelse og ansvar, eventuelt dele ut emballasje for avføringsprøver fra 

pasienten og andre i husholdningen, forklare hvordan prøven skal tas, og avtale hvordan prøvene 

skal forsendes eller leveres. 

 

 

FIGUR 15.1  Fordeler ved å utføre pilotintervjuet hjemme hos pasienten 

 

  

 

Gi pasienten spørreskjemaet på forhånd 

En metode som har vist seg å øke kvaliteten på informasjonen, består i å sende eller levere 

spørreskjemaet til pasienten på forhånd, slik at vedkommende får anledning til å friske opp 

hukommelsen og fylle ut skjemaet i ro og mak før intervjuet gjennomføres. Ofte er det enklest å 

sende skjemaet som e-post. En slik prosedyre kan på den annen side forsinke oppklaringsarbeidet; 

det er viktig at pilotintervjuene gjennomføres raskt. Det er imidlertid viktigere at opplysningene som 

fremkommer under intervjuet, blir nøyaktige og detaljerte. Dette kan oppnås ved at pasienten får 

anledning til å tenke seg om på forhånd.  

 

Strategier for gjennomføring av intervjuet 

Pasientene kan intervjues: 

• Ansikt til ansikt 

• Over telefon 

• Ved spørreskjema sendt i posten 

• Ved å sende eller levere spørreskjemaet på forhånd, før personlig intervju gjennomføres enten 

ansikt til ansikt eller over telefon 

• Ved hjelp av et nettbasert system for spørreundersøkelser (for eksempel Questback).  
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Hver fremgangsmåte har sine fordeler og ulemper (se faktaboksene nedenfor). Det anbefales at 

pilotintervjuer gjennomføres personlig, helst ansikt til ansikt. Personlige intervjuer er 

ressurskrevende, og hvert intervju tar lang tid. Pasientene kan imidlertid kontaktes ganske raskt, og 

personlig intervju gjør det mulig å oppdage og oppklare misforståelser. Postlagte spørreskjema 

reduserer svarprosenten, må ofte purres og krever at spørreskjemaet har en utforming og layout 

som er ryddig og tillitsvekkende. Under pilotintervjuene er det mulig og ønskelig å improvisere og 

resonnere underveis, noe som ikke kan ivaretas gjennom postlagte skjema. 

Hvis et nettbasert system for spørreundersøkelser velges, kan intervjueren legge inn opplysningene 

elektronisk under intervjuet, men det er en fordel om dette gjøres etter at det er ferdig, slik at 

arbeidet med dataskjermen ikke virker forstyrrende på kontakten med pasienten. Dette er diskutert 

nærmere i brukerveiledningen til spørreskjemaet. 

Nedenfor følger en oversikt over fordeler og ulemper ved henholdsvis personlig intervju og postlagt 

spørreskjema. Oversikten dekker både pilotintervjuer og intervjuer i forbindelse med analytisk 

epidemiologi (avsnitt 10.2). 

 

 

 

 

 

Personlig intervju 

Fordeler: 

• Høy deltagelse 

• Intervjueren kan oppdage og oppklare misforståelser og uklarheter 

• Nøyaktige og detaljerte svar 

• Spørreskjemaet krever ikke god layout 

• Ved pilotintervju: Intervjueren kan improvisere og resonnere underveis 

• Ved pilotintervju: Kan gjennomføres raskt (men hvert intervju tar tid) 

• Ved pilotintervju: Kan samtidig ta prøver av matrester og få innblikk i kjøkkenhygienen 

Ulemper: 

• Mindre anonymt, fare for at svarene blir mindre ærlige 

• Ved analytisk epidemiologi: Intervjueren kan introdusere en systematisk feil (bias), blant annet 

ved å røpe hypotesene eller oppmuntre positive svar for antatte risikofaktorer (se kapittel 16, 

avsnitt 16.3). 

• Ved analytisk epidemiologi: Tidkrevende og kostbart hvis det er mange pasienter og kon- 

trollpersoner som skal intervjues 
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Postlagt spørreskjema og nettbaserte skjema 

Fordeler: 

• Mer anonymt, mer ærlige svar  

• Stort antall personer kan inkluderes 

• Intervjupersonene får tid til å tenke seg om og kan svare når det passer 

• Billig og lett å administrere 

• Ved analytisk epidemiologi: Ingen intervjuerfeil (se kapittel 16, avsnitt 16.3) 

Ulemper: 

• Unøyaktige svar og hastverksarbeid, misforståelser kan ikke oppdages og korrigeres under 

intervjuet 

• Lav deltagelse. I analytisk epidemiologi er kontrollpersonene ofte mindre motivert for å 

delta enn pasientene og kan gi mer unøyaktige svar enn pasientene 

• Tidkrevende å vente på svar. Purring er ofte nødvendig 

• Spørreskjemaet må være lett å forstå og må ha god layout 

• Ved pilotintervju: Ingen mulighet for å resonnere eller improvisere underveis i intervjuet. 

Ingen mulighet for prøvetaking under intervjuet 

• Ved analytisk epidemiologi: Viljen til å delta kan være avhengig av eksponering for antatte 

risikofaktorer (utvalgsfeil, se avsnitt 16.3) 

Hvis postlagt spørreskjema brukes, husk å legge ved et introduksjonsbrev og en frankert og 

adressert svarkonvolutt. Ved nettbaserte systemer kan et slikt brev sendes elektronisk (avsnitt 

15.5, nedenfor).  

15.3  Tolkning av pilotintervjuer 

Etter at intervjuene er fullført, er det nødvendig å lage en oversikt over hvor mange av 

intervjupersonene som rapporterte eksponering for de ulike faktorene. Slike oversikter kan lages ved 

manuell opptelling eller ved at resultatene fra hvert intervju legges inn i en database som deretter 

analyseres. Hvis resultatene registreres i et nettbasert system for spørreundersøkelser, blir det 

automatisk generert en database. Resultatene bør uansett sammenfattes i en tabell der antallet og 

prosenten eksponerte presenteres for hver enkelt faktor.  

I enkelte utbrudd er det mistanke om at smittekilden er flere matvarer eller retter som alle 

inneholder en felles, kontaminert råvare eller annen bestanddel. I slike tilfeller kan det være nyttig å 

slå sammen alle matvarer som inneholder slike ingredienser i større kategorier, når resultatene 
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analyseres. Det kan også være aktuelt å slå sammen produkter som er produsert ved samme 

virksomhet (se nedenfor).  

Her er noen generelle regler for tolkning av resultatene med tanke på å danne hypoteser om 

smittekilden: 

• Dersom minst 50 prosent av pasientene rapporterer at de var eksponert for en mulig kilde, bør 

denne hypotesen undersøkes nærmere. 

• Dersom færre enn 50 prosent av pasientene rapporterer eksponering for en mulig kilde, er dette 

en mindre sannsynlig årsak, men muligheten kan likevel ikke forkastes. 

• Dersom ingen har vært eksponert, kan denne hypotesen ofte forkastes, men det er også 

eksempler på at ingen av pasientene husket at de hadde spist matvaren som senere viste seg å 

være smittekilden.  

Her er noen problemer som kan oppstå: 

Pasientene husker ikke detaljer 

Man kan ikke vente at alle pasienter husker hva de spiste og gjorde før sykdommen. Noen vil kunne 

gi detaljert informasjon, mens andre gir vage opplysninger. Nedenfor er salat brukt som eksempel, 

men prinsippet er det samme for andre matvarer:  

I et utbrudd rapporterer mange av pasientene at de har spist salat, noe som ikke er uvanlig, men de 

fleste husker ikke hva slags salat de har spist eller hvilket merke. Noen sier de spiste salatblanding, 

men husker ikke hva den inneholdt. Forslag til løsning: Tell opp hvor mange som har spist matvarer 

og retter der salat kan inngå. Spør hvor og når salaten ble kjøpt.  

Hvis salaten inngikk i en rett som ble spist på et serveringssted, spør serveringsstedet hvilke råvarer 

og ingredienser som ble brukt i den aktuelle retten. Det kan være spesielt vanskelig for gjestene å 

huske pynt og garnityr, mens serveringsstedet vil ha oversikt over hva som ble brukt. Dersom salaten 

ble kjøpt i en butikk, undersøk med butikken hvilke produkter som var i salg i den aktuelle perioden, 

og spør deretter pasienten om vedkommende husker hvilke av disse som ble spist. Hvis enkelte av 

pasientene husker et spesielt merke, ta utgangspunkt i det merket, og vurder om det er aktuelt å 

kontakte de andre pasientene på nytt for å høre om også de kan ha spist denne varen.  

Ved hjelp av nettbanken kan det innhentes supplerende opplysninger om hvilke varer pasientene har 

kjøpt, og ved hvilke serveringssteder de har spist (se avsnitt 15.4, nedenfor).  

Pasientene sier de ikke har spist matvaren du mistenker 

Du har mistanke til et spesielt næringsmiddel eller en annen smittekilde, men flere av pasientene 

mener at de ikke har vært eksponert for denne kilden.  

Mulige forklaringer: 

• De har glemt at de spiste matvaren. 

• Pasienten er et barn som kan ha spist det aktuelle næringsmidlet andre steder enn hjemme, for 

eksempel i barnehagen, hos besteforeldre eller hos venner, uten at foreldrene er klar over det. 
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• De har spist den uten å ha lagt merke til det (for eksempel en spesiell type salat som inngår i en 

salatblanding med mange andre bestanddeler). 

• De har spist en annen matvare som er blitt krysskontaminert av den matvaren du mistenker, eller 

som inneholder samme kontaminerte bestanddel. 

• De har spist en annen matvare som er blitt kontaminert fra samme kilde som den maten du 

mistenker, for eksempel fra samme smittebærende person eller samme kontaminerte kjøkken- 

eller produksjonsmiljø. 

• Pasientene det gjelder har hatt lengre inkubasjonstid enn de øvrige. De har spist den ansvarlige 

matvaren i dagene før perioden som dekkes av intervjuet. 

• De er sekundærtilfeller som er smittet direkte eller indirekte av andre i utbruddet, men har ikke 

selv vært eksponert for smittekilden (avsnitt 8.6). Dette er spesielt aktuelt for agens som lett 

smitter sekundært.  

• Pasientene representerer det endemiske bakgrunnsnivå av sykdommen og er ikke en del av 

utbruddet.  

• Matvaren du mistenker er ikke årsaken til utbruddet.  

Vurder om det kan være aktuelt å kontakte pasientene på nytt for å innhente mer informasjon med 

tanke på å støtte eller avkrefte disse forklaringene. Tenk også igjennom hvordan spørsmålene var 

formulert, og hvor lett det er å huske den aktuelle eksponeringen.  

De fleste pasientene rapporterer at de har konsumert vanlige produkter som alle bruker, for 

eksempel kjøttkaker, kjøttdeig, spekepølse, melk, og sjokolade, eller drukket springvann. Det er 

fristende å ekskludere slike produkter, fordi «de er så vanlige». Du sammenligner altså pasientene 

med intuitive kontrollpersoner. Forslag: Ikke forkast slike faktorer uten videre. Undersøk om det er et 

spesielt merke det dreier seg om, eller flere merker med samme bestanddel. Har pasientene spist 

eller drukket påfallende mye? Vurder om det er aktuelt å kontakte pasientene på nytt. Se avsnittet 

om Oppfølgingsintervju nedenfor. 

Det er ingen eksponeringer som er felles for minst 50 prosent av pasientene.  

Her er noen forslag: 

• Har du glemt å spørre om noe?  

Tenk etter om det er noe du har glemt å spørre om. Spørreskjemaet omfatter ikke alle mulige 

næringsmidler og eksponeringer, men nevner mange vanlige eksempler innen hver kategori, slik 

at hukommelsen skal aktiveres hos pasientene. Spør også om hva slags tilbehør maten ble servert 

sammen med, eller hvilken type ingredienser som ble brukt under tilberedningen. Eksempler på 

tilbehør og pynt er krydder og krydderblandinger, ferske krydderurter, salat, grønnsaker, spirer, 

sopp, bær, tørkete tomater og annet garnityr, eller sauser, dressinger og remulader, blant annet 

til taco, pasta, salater og kjøttretter. Slike ting er det erfaringsmessig vanskelig å huske, og mange 

kan ha spist slike varer uten å ha lagt merke til det. 

• Hva slags personer er pasientene?  

Prøv å danne deg et inntrykk av hva slags personer pasientene er. Er det noen påfallende 

demografiske eller sosioøkonomiske trekk sammenlignet med befolkningen ellers? 

Alderssammensetningen? For eksempel overvekt av småbarn med deres spesielle kostbehov, av 
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ungdom med fast-food på menyen, av middelaldrene som ofte går på restaurant, av ensomme og 

eldre som spiser på eldreinstitusjoner eller kan tøye holdbarhetsdatoen på maten i sitt eget 

kjøleskap. Handler de i samme butikk eller butikkjede, eller er dette personer som ofte handler i 

ferskvarediskene der krysskontaminasjon lett kan oppstå (oppskåret pålegg, majonessalater o.l. 

laget i butikken)? 

• Skyldes smitten en felles bestanddel?  

Vurder om smitten kan stamme fra flere forskjellige varer eller retter som alle inneholder samme 

råvare eller annen bestanddel. Undersøk om det er visse varegrupper som går igjen, for eksempel 

farsevarer av kjøtt eller fisk, ulike matvarer med kjøtt eller kjøttprodukter, salater og 

salatblandinger, grønnsaker og grønnsaksblandinger, påleggssalater, kjøttpålegg, bakervarer osv. 

Tenk etter om det er noe felles for disse produktene. Inneholder de samme råvare eller 

ingrediens? Eksempler: krydder, egg eller eggepulver, spedingsprodukter, bladgrønt, krydderurter 

eller kjøtt fra samme husdyrart. Smittekilden kan også være flere merker fra samme 

produksjonsvirksomhet, som alle inneholder samme kontaminerte råvare eller ingrediens. Slå 

sammen matvarer med samme bestanddel i én variabel og analyser på nytt. 

• Skyldes smitten kontaminasjon i samme produksjonsmiljø?  

Vurder om smitten kan skyldes flere forskjellige varer eller retter som alle er kontaminert fra 

samme kilde, for eksempel en smittebærende person som har håndtert maten, eller et 

kontaminert kjøkken- eller produksjonsmiljø. Undersøk om maten er tilberedt, servert, produsert 

eller omsatt samme sted, for eksempel samme ferskvaredisk, samme serveringssted, samme 

produksjonsvirksomhet eller buffet-bord (der flere rettet kan være kontaminert enten av 

kjøkkenpersonale eller gjester). Slå sammen matvarer som kan være kontaminert samme sted, 

eller som er håndtert av samme person, i én variabel og analyser på nytt. 

 

FIGUR 15.2  Smittekilden kan være flere, forskjellige matvarer 
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Oppfølgingsintervju 

Etter at resultatene fra pilotintervjuene er sammenstilt, kan det hende at én eller flere matvarer 

peker seg ut som interessante, fordi mange av pasientene husker at de har spist eller drukket dem. 

Da kan det være nødvendig å kontakte pasientene på nytt for å innhente detaljerte opplysninger om 

matvarer som mange har spist, og som det derfor er knyttet mistanke til. Dette kan gjøres i form av 

et oppfølgingsintervju. Selv om det er spurt om detaljer allerede under pilotintervjuet, kan det være 

nødvendig å bekrefte og supplere opplysningene. Et slikt oppfølgingsintervju kan gjennomføres over 

telefon, fortrinnsvis av samme person som utførte pilotintervjuet.  

Hensikten er for det første å bekrefte, sannsynliggjøre eller avkrefte at pasientene har spist denne 

maten. Det kan være nødvendig å kontakte alle pasientene på nytt, også dem som i første omgang 

ikke husket å ha spist de aktuelle matvarene, for å undersøke om de likevel kan ha spist den maten 

du mistenker.  

Det viktigste formålet med oppfølgingsintervjuet er imidlertid å få opplysninger som gjør det mulig å 

identifisere hvilket merke som ble konsumert og dermed produsenten. Slike opplysninger danner 

utgangspunkt for tilbakesporing i regi av Mattilsynet (kapittel 11). Ved inspeksjon og prøvetaking i 

virksomhetene som har produsert eller tilberedt maten, kan Mattilsynet bidra til å identifisere eller 

sannsynliggjøre smittekilden, blant annet ved å avdekke hygienefeil, andre uheldige forhold eller 

avvik (se avsnitt 9.2). Patogener som eventuelt blir funnet, kan sammenlignes med tilsvarende 

patogener fra pasientene i utbruddet. Ved å spore fremover i produksjonskjeden (med 

varestrømmen) kan Mattilsynet undersøke om salgsmønsteret for det mistenkte næringsmiddelet 

stemmer overens med den geografiske fordelingen av pasientene (se avsnitt 11.1). 

Detaljer om oppfølgingsintervjuet er beskrevet i brukerveiledningen til pilotintervjuet. 

•  Brukerveiledning for spørreskjemaet 

15.4  Supplerende opplysninger fra nettbanken 

Pasientene har ofte problemer med å huske hva de spiste og hvor de handlet mat før sykdommen 

startet. Dagligvarebransjen oppbevarer imidlertid anonymiserte opplysninger om hvert enkelt 

varekjøp på et detaljnivå som tilsvarer en vanlig kassalapp.  

Opplysningene kan hentes ut hvis man oppgir hvilket beløp det ble handlet for, navnet på butikken 

(filialen) og hvilken dato innkjøpet skjedde.  

Vanligvis vil ikke kundene huske slike detaljer, men hvis vedkommende har brukt betalingskort, kan 

slik informasjon finnes i nettbanken. Hvis pasienten har spist ved et serveringssted, kan også slike 

opplysninger finnes der. Dermed vil det være mulig å få opplysninger om mat- og drikkevarer som ble 

kjøpt, ved å kontakte henholdsvis dagligvarebransjen eller serveringsteder.  

Folkehelseinstituttet har etablert en prosedyre for å innhente slik informasjon. Denne prosedyren 

erstatter ikke pilotintervjuene, men kan være et nyttig supplement, som gjør det mulig å avdekke 

konsum av matvarer som ble glemt under intervjuet. Her er fremgangsmåten: 

• Den eller de personene i pasientens husholdning som står for matinnkjøpene, åpner nettbanken 

(eller kontakter banken sin på annen måte) og noterer opplysninger om dato, butikk og beløp for 
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alle innkjøp av mat som kan ha blitt konsumert i inkubasjonsperioden for sykdommen. Hvis 

pasienten har spist ved et serveringssted, noteres dato, beløp og navnet på serveringstedet.  

• Med samtykke fra pasienten, og i samarbeid med Mattilsynets avdeling som utførte 

pilotintervjuet, tar Utbruddsgruppen ved Folkehelseinstituttet kontakt med butikkjeden eller 

filialen der innkjøpet skjedde, med spørsmål om å få utlevert detaljerte opplysninger om hvilke 

varer som ble innkjøpt for de aktuelle beløpene på de datoene pasienten angir. Eventuelt kan 

pasienten ta kontakt selv. Serveringssteder kontaktes på samme måte: De vil kunne gi 

opplysninger om hvile råvarer og ingredienser som ble brukt i de forskjellige rettene pasienten har 

spist, også pynt og garnityr. 

Hverken Utbruddsgruppen eller butikkjeden/serveringsstedet trenger opplysninger om kortkode, 

og butikkjeden får ikke opplyst navnet til pasienten, noe det heller ikke er behov for. Det hele 

foregår anonymt. Når det gjelder mat kjøpt i butikk, er opplysningene man får på denne måten de 

samme som på en kassalapp. 

• Sammen med pasienten går Utbruddsgruppen gjennom opplysningene for å bringe på det rene 

hvilke av varene på listen pasienten kan ha spist i tiden før sykdommen startet. 

Denne metoden bidro til at økologisk spekepølse ble identifisert som smittekilde i et utbrudd av E. 

coli-infeksjon i Danmark, der minst 20 ble syke, de fleste barn. Dette ga en langt mer presis 

tilbakesporing enn pasientene selv kunne huske: Ingen av foreldrene hadde nevnt dette produktet 

under pilotintervjuet (Ethelberg et al. Eurosurveillance 12 (22), 2007). 

Opplysninger fra nettbanken om hvilke butikker eller serveringssteder der pasienten kjøpte mat, og 

på hvilke datoer dette skjedde, kan i seg selv være av betydning ved oppklaringen av enkelte 

utbrudd, uten at det er nødvendig med detaljert informasjon om hvilke varer som ble kjøpt. 

Innsamling og behandling av denne typen data må alltid utføres i overensstemmelse med gjeldende 

lover og forskrifter. Folkehelseinstituttet har etablert rutiner som sikrer dette. 

 

15.5  Introduksjonsbrev - informasjon til intervjupersonene 

Det kan være aktuelt å gi eller sende et introduksjonsbrev til pasientene for å forklare årsaken til 

henvendelsen og motivere vedkommende til å delta i undersøkelsen. Slike brev kan leveres personlig 

eller sendes som e-post eller brevpost, sammen med spørreskjemaet.  

Pasientene bør uansett få inntrykk av at de er med på et spennende og samfunnsnyttig arbeid, og at 

de kan bidra til å finne smittekilden, slik at ikke flere blir syke. Det er viktig å understreke at 

deltakelsen er frivillig og at all informasjon vil bli behandlet strengt fortrolig. Pressen, internett, andre 

massemedier og sosiale medier kan brukes både til å motivere informantene og oppfordre personer 

som har vært syke, til å melde seg slik at de kan intervjues (avsnitt 5.4 og 8.5). 

I analytisk epidemiologiske undersøkelser der både pasienter og kontrollpersoner skal intervjues 

(avsnitt 10.2), er det viktig å understreke at opplysninger også fra dem som ikke har vært syke, er 

svært viktige. Publikum misforstår ofte dette og tror at bare de syke skal være med i undersøkelsen. 

Dette bør derfor presiseres i et eventuelt introduksjonsbrev og i andre henvendelser til 

intervjupersonene. 
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15.6  Taushetsplikt - informert samtykke 

Alle opplysninger om personer, friske som syke, er strengt fortrolige og er underlagt lovbestemt 

taushetsplikt. Helsemyndighetene og Mattilsynet har begge et selvstendig ansvar for at opplysninger 

om personer og fortrolig informasjon om virksomheter blir registrert, oppbevart, distribuert og brukt 

i henhold til gjeldende bestemmelser. 

Ved lokale utbrudd har kommuneoverlegen ansvaret for å innhente informert samtykke fra pasienter 

som skal intervjues, normalt ved hjelp av pasientenes fastleger. Det er fastlegene som har 

pasientenes fortrolighet, og som derfor først bør sørge for at den enkelte pasient er gjort kjent med 

diagnosen, og deretter spørre om pasientens samtykke til intervju. I saker som haster og der 

Mattilsynets lokale avdeling etter gjentatte forsøk ikke oppnår kontakt med kommuneoverlegen, kan 

Folkehelseinstituttet, Fylkesmann eller ordfører anmodes om bistand til å opprette denne kontakten. 

Folkehelseinstituttet skal uansett varsles i slike tilfeller (avsnitt 5.1).  

Ved nasjonale utbrudd har Folkehelseinstituttet ansvaret for å innhente informert samtykke (avsnitt 

14.5.5), vanligvis ved hjelp av kommuneoverlegene.  

Dersom det er nødvendig for rask oppklaring av et utbrudd av smittsom sykdom, kan 

kommuneoverlegen eller Folkehelseinstituttet ta direkte kontakt med pasienten, pasientens foreldre 

eller andre pårørende, uten først å kontakte primærlegen (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften § 

2-6). 

Mattilsynet har ansvaret for å foreta Primærintervju av personer som selv kontakter tilsynet med 

mistanke om sykdom som kan skyldes næringsmidler, dyr eller andre kilder under Mattilsynets 

forvaltningsområde (avsnitt 4.7). Også slike opplysninger er underlagt taushetsplikt, men 

Mattilsynets lokale avdeling skal varsle kommuneoverlegen om denne typen henvendelser som 

beskrevet i avsnitt 5.1.  

Under oppklaringen av et utbrudd har Mattilsynet ansvaret for å intervjue personell som håndterer 

næringsmidler eller dyr, og etablere kontakt med impliserte virksomheter. Informasjon innhentet på 

denne måten er også taushetsbelagt. Det er viktig at man i dette arbeidet tar tilbørlig hensyn til 

personvernet; opplysninger om enkeltpersoner er konfidensielle.  

Viktig å understreke: 

• Hvem som tar kontakt og hvorfor 

• Det er viktig å stanse utbruddet og forebygge sykdom 

• Du kan bidra med avgjørende opplysninger 

• Det er frivillig å delta 

• Opplysninger vil bli behandlet fortrolig 

• I analytisk epidemiologi: Også friske personer skal delta 

• Slik kan du kontakte oss 

• Takk for hjelpen! 
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15.7  Eksempler 

Det som tidligere het Næringsmiddelkontrollen i Trondheim oppklarte to landsomfattende utbrudd 

av salmonellose ved hjelp av detaljerte pilotintervjuer av utvalgte pasienter, etterfulgt av 

bakteriologiske undersøkelser av mistenkte næringsmidler som ble identifisert ved hjelp av 

intervjuene: 

Pepperutbruddet i 1982 

I 1982 ble mange nordmenn rammet av Salmonella Oranienburg-infeksjon. Pilotintervjuene kunne 

ikke avsløre noen enkeltprodukter som var felles for pasientene, men nærmere analyse av 

spørreskjemaene avdekket at de fleste hadde spist hjemmelagete farsevarer av kjøtt eller fisk. 

Laboratorieanalyser påviste bakterien i svart pepper, en felles ingrediens i farsevarene (Gustavsen &  

Breen. Am J Epidemiol 1984; 119: 806-12). 

Sjokoladeutbruddet i 1987 

I løpet av senvinteren 1987 registrerte Nasjonalt referanselaboratoriet for enteropatogene bakterier 

ved Folkehelseinstituttet en tydelig økning i antall tilsendte bakterieisolater av Salmonella 

Typhimurium. En påfallende stor andel av disse bakteriene var fra barn som ikke hadde reist 

utenlands forut for sykdommen. Epidemiologiske markøranalyser viste at isolatene hadde flere 

karakteristiske egenskaper, blant annet en særegen fagtype og plasmidprofil. Siden bakterier med 

disse egenskapene ble mottatt fra de fleste av landets fylker, antok man at det pågikk et 

landsomfattende utbrudd med en felles smittekilde, trolig et næringsmiddel som ble distribuert over 

hele landet. Løsningen ble funnet ved Næringsmiddelkontrollen i Trondheim som gjennomførte 

grundige pilotintervjuer av foreldrene til åtte barn med bakteriologisk verifisert infeksjon. 

Sammenstilling av de åtte kostholdsanamnesene viste at 13 matvarer var spist av minst fire av 

pasientene. Samtlige 13 varer ble straks kjøpt inn fra forretninger navngitt under intervjuene. Fra ca. 

200 undersøkte prøver ble S. Typhimurium isolert fra sjokoladeprodukter fremstilt ved en fabrikk i 

Trondheim. Dagen etter ble publikum advart i massemedia, og det ble nedlagt landsomfattende 

omsetningsforbud for de aktuelle produktene. I løpet av påfølgende helg ble all sjokolade produsert 

ved fabrikken systematisk fjernet fra ca. 13 500 utsalgssteder over hele landet. Utbruddet, som 

antagelig rammet over tusen personer, avtok deretter raskt. Epidemiologiske markøranalyser viste at 

bakteriene isolert fra sjokoladen hadde samme sjeldne egenskaper som utbruddstammen. Ved 

undersøkelse av stammesamlingen ved Referanselaboratoriet ble de samme egenskapene 

gjenfunnet hos S. Typhimurium isolert i forbindelse med årvisse epizootier blant småfugl på etter-

julsvinteren. Undersøkelsen konkluderte med at kontaminasjon fra viltlevende fugler var en 

sannsynlig årsak til utbruddet. (Kapperud G. Gustavsen S, Hellesnes I et al. J Clin Microbiol 1990; 

28:2597-2601) 

 

 

  



 
Side 155 

 

 

 

Planlegging, gjennomføring og analyse  

Avsnitt Side 

Hovedpunkter  

16.1  Utarbeiding av spørreskjemaet og gjennomføring av intervjuene  

16.2  Retrospektive kohortundersøkelser  

16.3  Kasus-kontroll-undersøkelser  

      -  16.3.1  Valg av pasienter og kontroller i kasus-kontroll-undersøkelser  

      -  16.3.2  Metoder for valg av kontrollpersoner i kasus-kontroll-undersøkelser  

      -  16.3.3  Matching av pasienter og kontroller  

      -  16.3.4  Eksempler  

16.4  Hvor mange pasienter og kontrollpersoner er nødvendig?  

16.5  Statistisk analyse  

      -  16.5.1  Dataprogrammer  

      -  16.5.2  Begrensninger ved analytisk epidemiologi  

      -  16.5.3  Statistisk sammenheng – årsakssammenheng – bias - konfundering  

      -  16.5.4  Enkelte problemer ved tolkning av analysen  

 

Hovedpunkter 

• Analytisk epidemiologi brukes for å teste hypoteser om smittekilden ved hjelp av intervju med 

friske og syke personer i utbruddspopulasjonen for å avdekke statistisk signifikante 

sammenhenger mellom sykdommen og eksponering for antatte smittekilder.  

• Dette kapittelet beskriver i detalj metodene for planlegging, gjennomføring, statistisk analyse og 

tolkning av retrospektive kohortundersøkelser og kasus-kontroll-undersøkelser.  

• Kohortundersøkelser er velegnet ved lokale utbrudd som rammer en liten, lukket populasjon.  

• Kasus-kontrollundersøkelser brukes ved større utbrudd, og blir som regel utført av nasjonale 

myndigheter.  

16.1  Utarbeiding av spørreskjemaet og gjennomføring av intervjuene 

Utarbeiding av spørreskjemaet og gjennomføring av intervjuene utføres hovedsakelig etter de 

samme prinsippene som beskrevet for de hypotesedannende pilotintervjuene i kapittel 15. Der 

diskuteres også fordeler og ulemper ved personlig intervju, postlagt spørreskjema og nettbaserte 

systemer: 

•     Pilotintervjuet 

Det er likevel en rekke viktige egenskaper ved analytisk epidemiologiske undersøkelser som skiller 

dem fra pilotintervjuer: 

 

 16 Analytisk epidemiologiske undersøkelser  
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• Spørreskjemaet bygger på noen få, spesifikke hypoteser om smittekilden dannet tidligere under 

oppklaringsarbeidet. 

• Spørreskjemaet må tilpasses hvert enkelt utbrudd og er mest mulig kortfattet. Det kan ikke brukes 

et standardskjema, slik det er vanlig ved pilotintervjuene. 

• Intervjueren må følge spørreskjemaet nøye, dersom intervjuet foretas ansikt til ansikt eller over 

telefon. 

• Alle intervjupersonene skal behandles likt. Det er ikke tillatt med individuell tilpasning. 

• Det er ikke tillatt med improvisasjon under intervjuet. 

• Intervjueren må ikke avsløre hypotesene (avsnitt 16.5.3 nedenfor). 

• Intervjueren må ikke muntlig eller med kroppsspråk oppmuntre eller belønne positive svar fra 

pasientene om antatte risikofaktorer (avsnitt 16.5.3 nedenfor). 

• Intervjueren må ikke oppmuntre eller belønne negative svar fra kontrollpersonene om antatte 

risikofaktorer. 

• Hvis pasienter og kontroller er matchet (avsnitt 16.3.3 nedenfor), er det en fordel at hver enkelt 

pasient og dennes matchete kontroller blir intervjuet av samme person. 

• Det er sjelden aktuelt med prøvetaking hjemme hos pasientene, slik at fordelene ved å intervjue i 

hjemmet blir mindre enn ved pilotintervjuer.  

 

16.2   Retrospektive kohortundersøkelser 

Ved utbrudd som rammer en begrenset, ”lukket” populasjon (f. eks. et selskap, et hotell, en 

barnehage eller en sykehusavdeling – en kohort), vil det ofte være mulig og ønskelig å intervjue alle 

personer som var til stede, både syke og friske (figur 10.3, avsnitt 10.2). I slike situasjoner kan man 

ofte få tilgang til lister over alle måltider og matvarer som er servert for populasjonen (menyer). I så 

fall intervjues personene med utgangspunkt i denne listen. I noen utbrudd kan det være aktuelt å 

intervjue et tilfeldig utvalg av populasjonen, fordi det ikke lar seg gjøre å intervjue alle. 

Kohortundersøkelse kan likevel gjennomføres, men færre intervju vil gi redusert statistisk styrke.  

Det er laget en mal for spørreskjema som kan brukes ved kohortundersøkelser (kapittel 28), med en 

brukerveiledning (kapittel 27). Skjemaet er tilgjengelig i Word-format i den nettbaserte 

Utbruddsveilederen på www.fhi.no, slik at det kan lastes ned og tilpasses det aktuelle utbruddet: 

•      Mal for spørreskjema til kohortundersøkelser 

•      Brukerveiledning til spørreskjemaet 

I en retrospektiv kohortundersøkelse intervjues hele utbruddspopulasjonen eller et tilfeldig utvalg av 

den (figur 10.3): 

• Man vet ikke a priori hvem som er kasus og hvem som ikke er det, og har dermed ingen kontroll 

over hvor mange kasus som blir rekruttert. Spørsmål om symptomer er inkludert i 

spørreskjemaet, og det er først etter at skjemaet er besvart at man, ved hjelp av 

kasusdefinisjonen, kan avgjøre hvem som er kasus. 



 
Side 157 

 

• Ved å kartlegge symptomer hos hver deltager (type, debut, varighet) som ledd i intervjuene, kan 

ulike kasusdefinisjoner (mulige, sannsynlige og verifiserte kasus) brukes under analysen (kapittel 

7). Kasusdefinisjonen kan revideres og analysen kan gjentas i løpet av undersøkelsen, etter hvert 

som flere kasus blir verifisert.  

• Hvis det er tvil om en person er et kasus (for eksempel personer med uspesifikke symptomer), må 

vedkommende ekskluderes fra analysen.  

• Hvis populasjonen er liten, bør om mulig alle intervjues. Dermed unngår man utvalgsfeil (avsnitt 

16.5.3 nedenfor). 

• Hvis populasjonen er stor, kan et utvalg intervjues. Utvalgsfeil kan forebygges ved å velge 

deltagere tilfeldig fra populasjonen. Systematiske feil kan likevel oppstå, blant annet ved at 

personer som har vært eksponert for den antatte smittekilden, er mer villige til å delta, for 

eksempel fordi en mistenkt smittekilde har vært omtalt i massemediene (avsnitt 16.5.3 nedenfor). 

• Hvis et utvalg av populasjonen intervjues, kan man risikere at antall kasus som blir rekruttert, er 

for lavt til å gi tilstrekkelig statistisk styrke i analysen. 

• Kohortundersøkelser kan være ressurskrevende når populasjonen er stor. 

• En fordel med kohortundersøkelser er at man kan beregne antall syke i populasjonen og dermed 

angrepsrater (”attack rate”), fordi hele utbruddspopulasjonen (eller et utvalg) intervjues. Ved å 

sammenligne angrepsrater for hver enkelt eksponering, kan relativ risiko beregnes. Relativ risiko 

er et mer nøyaktig mål for økt risiko enn odds ratio (avsnitt 16.5 nedenfor). 

 

16.3   Kasus-kontroll-undersøkelser 

Ved utbrudd i en stor, ”åpen” populasjon (f. eks. hele kommunen eller hele landet) må man begrense 

intervjuene til et utvalg kasus og kontrollpersoner fra utbruddspopulasjonen, fordi det er praktisk 

umulig å intervjue alle (figur 10.4, avsnitt 10.2). Hvis man som alternativ velger å gjennomføre en 

retrospektiv kohort-undersøkelse basert på et tilfeldig utvalg av populasjonen (avsnitt 16.2, foran), vil 

antallet kasus som regel bli for lavt til å oppnå tilstrekkelig statistisk styrke, unntatt i utbrudd der 

anslagsraten er svært høy. 

I en kasus-kontroll-undersøkelse intervjues utvalgte kasus og kontroller (figur 10.4): 

• Undersøkelsen krever en på forhånd gjennomtenkt strategi for å definere og velge ut kasus og 

kontroller. Man må formulere en fastlagt kasusdefinisjon og deretter bestemme hvordan intervju- 

objektene skal velges. Denne kasusdefinisjonen behøver ikke være identisk med den man 

benyttet for å beskrive utbruddet (kapittel 7). Man kan for eksempel begrense undersøkelsen til 

voksne personer, eller til pasienter som er registrert de siste ukene (avsnitt 16.3.1, nedenfor). 

Kontrollene må uansett velges fra samme populasjon som pasientene. Denne populasjonen kalles 

kildepopulasjonen. 

• Undersøkelsen er sårbar for utvalgsfeil (avsnitt 16.5.3 nedenfor). 

• Man vet a priori hvem som er kasus og hvem som er kontrollpersoner, og har dermed full oversikt 

over hvor mange kasus som blir rekruttert.  

• Hvis det er tvil om en person er et kasus (for eksempel personer med uspesifikke symptomer), må 

vedkommende ekskluderes fra undersøkelsen. 
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• Antall studieobjekter kan begrenses til et antall som er tilstrekkelig for å sikre nødvendig statistisk 

styrke. Ved utbrudd i en åpen populasjon er derfor kasus-kontroll-undersøkelser som regel 

mindre resurskrevende enn kohortundersøkelser. 

• En ulempe ved kasus-kontroll-undersøkelser er at man hverken kan vite hvor mange som er syke 

eller hvor mange som er eksponert i utbruddspopulasjonen. Dermed er det ikke mulig å beregne 

angrepsraten for hver eksponering. Relativ risiko må derfor estimeres ved hjelp av odds ratio, som 

sammenligner andelen eksponerte blant utvalgte kasus og kontrollpersoner (avsnitt 16.5, 

nedenfor). For sjeldne sykdommer (der mindre enn 5 prosent av populasjonen er affisert) er odds 

ratio et godt estimat for relativ risiko, hvilket er tilfelle i de fleste utbrudd der kasus-kontroll-

undersøkelser er aktuelle.  

Uansett er hovedformålet å avsløre smittekilden i utbruddet, ikke å oppnå et mest mulig korrekt 

estimat for risiko. 

 

16.3.1  Valg av pasienter og kontroller i kasus-kontroll-undersøkelser 

I kasus-kontroll-undersøkelser velges pasienter og kontrollpersoner etter følgende grunnleggende 

regler: 

• Alle pasienter som oppfyller kasusdefinisjonen, skal ideelt sett ha samme sjanse til å delta i 

undersøkelsen. 

Hensikten med denne regelen er blant annet å redusere sjansen for at eksponering for aktuelle 

smittekilder påvirker muligheten til å bli inkludert i undersøkelsen. Regelen kan best ivaretas ved 

at samtlige pasienter intervjues. Hvis dette ikke er mulig, bør man ideelt sett trekke et tilfeldig 

utvalg eller systematisk utvalg (for eksempel hver femte pasient).  

De fleste utbrudd er små. I praksis må man derfor ofte bruke de personene man kan få tak i. Ved 

utbrudd som har pågått i flere uker, kan det være nødvendig å begrense intervjuene til pasienter 

som nylig har vært syke, fordi disse husker best hva som ble spist og hva de har gjort. Man lager i 

så fall en mer begrenset kasusdefinisjon som gjelder bare for kasus-kontroll-undersøkelsen (se 

foran).  

Oppsporing av pasienter er omtalt i avsnitt 8.5. (I retrospektive kohortundersøkelser ivaretas 

prinsippet om ”samme sjanse til deltagelse” ved å intervjue hele utbruddspopulasjonen eller et 

tilfeldig utvalg av den, som beskrevet i avsnitt 16.2, foran). 

• Pasientene skal ha den sykdommen som studeres 

Dette høres selvfølgelig ut, men kan likevel være et problem. For eksempel, i et utbrudd av 

salmonellose i en populasjon der det samtidig opptrer mye diarésykdom av andre årsaker, kan det 

være nødvendig å ekskludere fra undersøkelsen alle pasienter som ikke har en 

laboratorieverifisert diagnose. Dersom man tar sjansen på å inkludere mulige eller sannsynlige 

tilfeller som ikke er verifisert, vil dette øke den statistiske styrken, men samtidig vil gyldigheten 

(validiteten) av resultatene kunne reduseres. I verste fall kan en reell sammenheng bli oversett. 

(En grundig diskusjon av kasusdefinisjoner finnes i kapittel 7). 

I praksis må man imidlertid også her ofte fravike de ideelle kravene, fordi det i mange utbrudd 

bare er et begrenset antall verifiserte kasus til rådighet, og fordi nødvendigheten av å handle raskt 

medfører at man ikke har tid til å vente på at ytterligere kasus blir verifisert. Følgende 
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fremgangsmåte kan brukes: 1) Foreta intervjuene så snart som mulig før personene glemmer 

viktig informasjon, selv om diagnosen foreløpig ikke er verifisert, 2) inkluder sannsynlige kasus i 

den primære analysen, 3) ekskluder sekundært personer som ikke tilfredsstiller kasusdefinisjonen, 

4) gjenta analysen med verifiserte kasus.  

• Kontrollpersonene skal ikke ha den sykdommen som studeres 

I praksis kan dette ofte oppnås ved å ekskludere alle personer som har eller nylig har hatt samme 

type symptomer som pasientene, men som ikke tilfredsstiller kasusdefinisjonen. Kontrollene må 

derfor i likhet med pasientene svare på spørsmål om de har hatt symptomer forenlig med den 

aktuelle sykdommen.  

Formålet er å øke den statistiske styrken ved å sammenlikne pasientene bare med personer som 

ikke er smittet. (Ved noen utbrudd har man ikke tid eller mulighet til å fastslå om kontrollpersoner 

også er smittet, for eksempel fordi dette krever en laboratorieundersøkelse, som ved hepatitt A. 

Da kan man likevel velge kontrollpersoner tilfeldig fra utbruddspopulasjonen, men det kan være 

nødvendig å velge noen flere kontroller for å oppnå samme statistiske styrke. Ellers er 

gjennomføringen og analysen den samme). 

•  Kontrollpersonene skal være representative for kildepopulasjonen 

Kontrollpersonene skal representere bakgrunnsnivået av eksponering i den samme populasjonen 

som pasientene kommer fra, og dermed være et grunnlag for sammenligning med pasientene. 

Dette medfører at kontrollpersonene må velges fra den populasjonen der utbruddet foregår 

(utbruddspopulasjonen, avsnitt 8.2); de må ha vært til stede der det skjedde. Personer som ikke 

tilhører denne populasjonen, har ikke hatt mulighet til å bli eksponert for smittekilden. Dersom 

disse inkluderes som kontroller, vil det føre til at risikofaktorer overestimeres.  

Hvis pasientene er valgt fra en kildepopulasjon som utgjør en undergruppe av 

utbruddspopulasjonen, må også kontrollene velges fra den samme kildepopulasjonen. For å sikre 

at kontrollene er representative, bør de velges tilfeldig, slik at alle har like stor sjanse for å bli 

inkludert. Metoder for valg av kontroller er omtalt i avsnitt 16.3.2 nedenfor. 

 

 

 

16.3.2   Metoder for valg av kontrollpersoner i kasus-kontroll-undersøkelser 

• Tilfeldig fra Folkeregisteret: Ved utbrudd som rammer en stor populasjon, er den beste løsningen 

å velge kontrollpersonene tilfeldig fra utbruddspopulasjonen ved hjelp av Folkeregisteret. Dette 

sikrer at alle potensielle kontroller har samme sjanse til å bli valgt (se foran). Dermed forebygges 

utvalgsfeil. Folkeregisteret finnes på Folkehelseinstituttet, i kommuneadministrasjonen og på 

Grunnleggende regler i kasuskontrollundersøkelser: 

• Alle pasienter som oppfyller kasusdefinisjonen, skal ha samme mulighet til å bli inkludert 

• Pasientene skal ha den sykdommen som studeres 

• Kontrollpersonene skal ikke ha denne sykdommen 

• Kontrollpersonene skal være representative for kildepopulasjonen 
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sykehuset i kommunen. Hvis et slikt register ikke er tilgjengelig, kan én av følgende prosedyrer 

anvendes:  

• Tilfeldig fra den nettbaserte telefonkatalogen: Velg kontroller fra telefonkatalogen på nettet, for 

eksempel ved hjelp av søkerutinene på www.1881.no. Pass på at bare medlemmer av 

utbruddspopulasjonen velges. 

• Tilfeldig fra pasientens nabolag: Velg kontroller ved å gå fra dør til dør i nabolaget til hver pasient, 

for eksempel slik: For annenhver pasient, gå enten oppover eller nedover gaten et antall 

husnummer bestemt på forhånd og spør etter aktuelle kontroller der. I blokkbebyggelse kan 

etasjer og nummer på leilighetene brukes. 

• Fra samme legepraksis: Be legen til hver enkelt pasient nominere potensielle kontrollpersoner fra 

sin praksis, blant personer med andre diagnoser enn pasientene i utbruddet. 

• Blant pasientens venner: Be pasienten nominere kontroller blant sine bekjente. Selv om denne 

metoden er enkel å gjennomføre, kan den redusere muligheten til å påvise risikofaktorer, fordi 

det er mer sannsynlig at venner har vært eksponert for de samme faktorene enn personer valgt 

tilfeldig fra hele populasjonen. 

Gjenta prosedyren inntil det nødvendige antall kontroller er funnet, uansett hvilken av metodene 

ovenfor som brukes. 

 

16.3.3  Matching av pasienter og kontroller 

I en del kasus-kontroll-undersøkelser velger man med hensikt kontrollene slik at de er lik pasientene 

med hensyn på én eller flere egenskaper. Dette kalles ”matching”. Aktuelle variabler for matching er 

aldersgruppe, kjønn og bosted. For eksempel kan man for hver pasient velge to eller flere 

kontrollpersoner med samme kjønn, fra samme aldersgruppe og bosatt i samme kommune som 

pasienten, eller i en nabokommune.  

Hensikten med matching er primært å unngå en skjev fordeling mellom pasienter og kontroller med 

hensyn til variablene nevnt ovenfor, og dermed sikre en balansert sammenligning. Dette er spesielt 

aktuelt dersom antall kasus og kontroller er lavt. Matching kan også være en måte å redusere 

muligheten for konfundering (avsnitt 16.5.3 nedenfor). Det er intuitivt forståelig at en tenåring fra 

Alta ikke nødvendigvis kan sammenlignes med en førtiåring fra Oslo. Matching er derfor et lett 

forståelig og tiltalende prinsipp. 

Hvis man i stedet for å matche velger kontrollene tilfeldig fra hele utbruddspopulasjonen, vil de 

demografiske gruppene som dominerer i populasjonen også dominere blant de utvalgte kontrollene. 

En eventuell skjevfordeling som da måtte oppstå, kan kontrolleres ved hjelp av flervariabel 

(multivariabel) analyse (avsnitt 16.5, nedenfor), men dette kan være problematisk i 

utbruddsoppklaring, fordi antallet studieobjekter som regel er lavt. I små datasett, som i et utbrudd, 

kan det være nødvendig å begrense antall variabler i flervariabelanalysen for å kunne påvise 

uavhengige risikofaktorer. Dette kan gjøres ved å matche. 

I mange utbrudd vet man i utgangspunktet at sykdommen er ulikt fordelt i populasjonen, for 

eksempel at sykdommen er hyppigere i visse geografiske områder eller aldersgrupper enn i andre, og 

det er derfor ikke nødvendig å demonstrere dette ytterligere ved en analytisk epidemiologisk 

undersøkelse. Formålet med utbruddsoppklaringen er å identifisere smittekilden som var årsak til 

utbruddet. 
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Det er imidlertid en del ulemper forbundet med matching, som ikke vil bli omtalt her. Bruk av 

matching bør diskuteres med personer som har kompetanse innen utbruddsoppklaring. Slik 

kompetanse finnes blant annet ved Folkehelseinstituttet. 

 

16.3.4  Eksempler 

Shigella i issalat (1994) 

I løpet av forsommeren 1994 ble flere europeiske land, inkludert Norge, Sverige og Storbritannia, 

rammet av et utbrudd med shigellose. I Norge registrerte MSIS et økende antall meldinger om 

Shigella sonnei infeksjon fra en rekke av landets fylker i løpet av de to første ukene i juni. Langt de 

fleste pasientene hadde ikke reist utenlands i tiden før sykdommen. På samme tid mottok Statens 

næringsmiddeltilsyn rapporter fra i alt 15 kommunale tilsyn over hele landet som beskrev lokale 

utbrudd med gastroenteritt. I noen tilfeller ble importert issalat mistenkt for å være smittekilden på 

bakgrunn av epidemiologiske undersøkelser utført ved ulike kommunale tilsyn, særlig ved det som da 

het Næringsmiddeltilsynet i Midt-Rogaland. Selv om alle forsøk på å isolere Shigella var forgjeves, 

viste epidemiologiske undersøkelser av lokale utbrudd at importert spansk issalat var den mest 

sannsynlige smittekilden. Denne konklusjonen ble senere støttet av en landsdekkende kasus-

kontroll-undersøkelse utført ved Folkehelseinstituttet og av tilsvarende undersøkelser i Storbritannia 

og Sverige. Den mistenkte salaten viste seg å inneholde et høyt antall termotolerante koliforme 

bakterier, blant annet E. coli-stammer med antibiotikaresistens-mønstre som tidligere ikke var 

beskrevet i Norge. I løpet av utbruddet ble tusenvis av nordmenn og et ukjent antall konsumenter i 

andre land eksponert ikke bare for Shigella, men også for antibiotikaresistens-gener, antagelig som 

følge av hygienesvikt tidlig i produksjonskjeden for salaten. (Kapperud G et al. J Clin Microbiol 1995; 

33: 609-14).   

EHEC i morrpølse (2006) 

Våren 2006 ble Folkehelseinstituttet varslet om at tre barn var innlagt på Ullevål sykehus med 

nyresvikt (HUS). Bakteriologiske og serologiske undersøkelser viste etter hvert at sykdommen var 

forårsaket av E. coli O103. Utbruddsstammen hadde en særegen DNA-profil som klart skilte den fra 

andre O103-isolater. I alt ble 18 pasienter identifisert i løpet av utbruddet. Alle unntatt én var 

småbarn, hvorav ti utviklet HUS. Folkehelseinstituttet gjennomførte fortløpende pilotintervjuer av 

foreldrene. En rekke hypoteser ble dannet, og disse ble testet i en kasus-kontroll-undersøkelse som 

inkluderte de seks første pasientene og atten kontroller valgt fra Folkeregisteret. Resultatene førte til 

at mistanken på dette tidspunktet ble rettet mot kjøttdeig produsert av Gilde. En omfattende 

undersøkelse ble satt i gang for om mulig å påvise bakterien i kjøttdeig - uten resultat. Samtidig ble 

det identifisert stadig flere pasienter, til tross for at kjøttdeigen var trukket fra markedet. Etter 

pilotintervjuer med flere pasienter, ble mistanken rettet mot en annen matvare: morrpølse, 

produsert ved en bedrift i Sogndal. En ny kasus-kontroll-undersøkelse støttet mistanken, og 

utbruddsstammen ble isolert fra en uåpnet pakke morrpølse. Etter at morrpølsene ble trukket fra 

markedet, ble det ikke registrert flere sykdomstilfeller. Systematisk sporing i produksjonskjeden viste 

at sauekjøtt var den eneste av en lang rekke ingredienser i pølsene som inneholdt bakterien. 

(Schimmer B et al. Outbreak of haemolytic uraemic syndrome in Norway: update. Eurosurveillance 

Weekly 11 (4), 2006). 
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Salmonella i ruccola-salat (2004) 

I 2004 opptrådte på nytt et internasjonalt utbrudd forårsaket av salat, denne gangen ruccola-salat 

produsert i Italia. Også i dette utbruddet ble smittekilden identifisert ved hjelp av en kasus-kontroll-

undersøkelse utført ved Folkehelseinstituttet (Nygård et al. Foodborne Pathogen Dis 2008; 5: 165-

73). 

 

16.4  Hvor mange pasienter og kontrollpersoner er nødvendig? 

Et vanlig spørsmål er hvor mange pasienter og kontrollpersoner man trenger for å kunne påvise 

statistisk holdbare forskjeller i en analytisk epidemiologisk undersøkelse, enten det dreier seg om 

kohort- eller kasus-kontroll-studier. Sannsynligheten for å kunne påvise en slik forskjell kalles 

statistisk styrke og er avhengig av følgende faktorer: 

• Antall pasienter 

• Antall kontrollpersoner 

• Hvor stor risiko som er knyttet til de undersøkte eksponeringene 

• Hvor vanlig eksponeringene er (eksponeringsfrekvensen) 

• Ønsket signifikansnivå (vanligvis 95 prosent) 

Siden størrelsen på risikoen og eksponeringsfrekvensen ikke er kjent på forhånd, er det vanskelig å 

anslå hvor mange pasienter og kontrollpersoner man trenger. Den statistiske styrken kan økes ved å 

øke antall kontroller, men langt mer effektivt er det å øke antall pasienter. Dette kan gjøres ved aktiv 

oppsporing (avsnitt 8.5). Selv 10-20 pasienter kan imidlertid være tilstrekkelig til å påvise statistisk 

holdbare forskjeller, særlig dersom anslagsraten er svært høy (nesten alle som spiste den 

kontaminerte maten ble syke, mens ingen ble syke blant dem som ikke spiste den). Men, små 

undersøkelser er spesielt sårbare for systematiske feil og feil som skyldes tilfeldigheter. 

I utbrudd med lav anslagsrate kan en del av kontrollpersoner ha vært eksponert uten å bli syke. 

Risikoen knyttet til eksponeringen vil derfor være tilsvarende lav, noe som vil kreve intervju med 

flere pasienter og kontroller for at risikoen skal kunne påvises. 

 

 

 

 

Tommelfingerregler: 

• Jo flere kasus og kontroller, desto større er sjansen for å påvise sammenhenger 

• Det er mer effektivt å øke antall kasus enn antall kontroller 

• Hvis det er flere enn 50 kasus, er én kontroll per kasus ofte tilstrekkelig 

• Hvis det er færre enn 50 kasus, velg 2-4 kontroller per kasus 

• Mer enn fire kontroller per kasus bidrar forholdsvis lite til å øke statistisk styrke 
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16.5  Statistisk analyse 

Både kohortundersøkelser og kasus-kontroll-undersøkelser krever statistisk analyse av opplysningene 

som er samlet inn, for å identifisere risikofaktorer. Analysen består av: 

• Deskriptiv analyse med validering av data 

Bruk av deskriptiv statistikk for å danne hypoteser om smittekilder, er beskrevet i kapittel 8. Dette 

bakgrunnskapittelet handler imidlertid om å teste hypoteser som allerede er dannet. På dette 

stadiet i etterforskningen er det gjennomført en rekke detaljerte intervjuer av pasienter og 

kontrollpersoner, og deskriptiv analyse består i å lage oversikter over informasjonen som er 

innhentet under intervjuene.  

Informasjonen gjør det mulig å kartlegge konsekvensene av utbruddet ved å lage oversikter over 

sykdommens kliniske manifestasjoner (symptomenes art, rekkefølge og varighet), og utbruddets 

samfunnsøkonomiske konsekvenser (legebesøk, behandling, innleggelse i sykehus, tapte 

arbeidsdager ved fravær fra eget arbeid eller på grunn av sykt barn o.l.). Det er laget et eget 

spørreskjema som man kan buke for å kartlegge samfunnsøkonomiske konsekvenser av 

sykdommen (se avsnitt 9.3). 

Oppklaringsarbeidet kan bidra til grunnleggende kunnskap om sykdommen og smittestoffet som 

forårsaket utbruddet (se avsnitt 1.3).   

Analysene gjør det også mulig å avgjøre hvor representative pasienter og kontrollpersoner er for 

utbruddspopulasjonen, slik at validiteten av resultatene kan vurderes. Dette kan gjøres ved 

sammenligne fordelingen av demografiske variabler (alder, kjønn, bosted) i utbruddspopulasjonen 

og blant intervjuobjektene. I en kasus-kontroll-undersøkelse sammenlignes pasientene som er 

intervjuet, med alle verifiserte pasienter i utbruddet, mens kontrollpersonene sammenlignes med 

populasjonen de er hentet fra (avsnitt 16.3, foran). I en kohortundersøkelse sammenlignes 

intervjuobjektene med hele kohorten (avsnitt 16.2, foran).  

Deskriptive analyser bidrar også til validering av konsistens og kvalitet på dataregistreringene, 

blant annet ved at åpenbare feilregistreringer og inkonsekvent koding av opplysninger avsløres. 

 

• Univariabel analyse 

Univariabel analyse utføres for hver matvare og andre eksponeringer som er inkludert i 

spørreskjemaet, og for eventuelle kombinasjoner av slike eksponeringer. Det kan være nødvendig 

å kombinere matvarer som inneholder samme bestanddel eller som er produsert samme sted, i 

bredere variabler for å avdekke statistisk signifikante sammenhenger med sykdommen. I 

retrospektive kohortundersøkelser sammenlignes angrepsrater blant eksponerte og ikke- 

eksponerte, og relativ risiko beregnes. Ved kasus-kontroll-undersøkelser sammenlignes pasienter 

og kontrollpersoner for å avsløre forskjeller i eksponering ved hjelp av odds ratio. 

Fremgangsmåten er vist i figur 16.1. For å avgjøre om eventuelle forskjeller kan tillegges 

betydning, bør konfidensintervaller og p-verdier beregnes 

 

• Multivariabel analyse 

Til slutt bør det utføres flervariabelanalyser for å undersøke om de identifiserte risikofaktorene er 

forbundet med økt risiko uavhengig av hverandre. For eksempel blir en del næringsmidler ofte 

konsumert samtidig, blant annet kylling og salat, røkelaks og eggerøre, flyndrefilet og remulade, 
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kjøttkaker og kålstuing, o.l. I en univariabel analyse kan slike matvarer begge fremstå som 

risikofaktorer, selv om bare den ene er smittekilden. Dette fenomenet kalles konfundering eller 

effektblanding (avsnitt 16.5.3). Multivariabel analyse kan avsløre slike forhold og avgjøre hvilken 

matvare som er ansvarlig for utbruddet. 

 

FIGUR 16.1  Beregning av relativ risiko og odds ratio 

 

 

I figur 16.1 er pølser brukt som eksempel. Tilsvarende analyser må utføres for alle eksponeringer som 

undersøkes.  

• Hvis RR eller OR er klart større enn 1, og dette støttes av konfidensintervallet, styrker resultatet 

hypotesen at pølser var smittekilden.  

• Hvis RR eller OR ikke er klart forskjellig fra 1, er det på dette grunnlag ikke dekning for å mene at 

pølser var smittekilden. Man kan forledes til å tro at betydningen av pølser som smittekilde 

dermed er ugjendrivelig avkreftet. Men, det er ikke nødvendigvis tilfelle. Forklaringen kan snarere 

være at risikoen ikke er særlig høy, eller at det er for få pasienter og kontroller til å påvise en 

statistisk signifikant sammenheng. Undersøkelsen har ikke tilstrekkelig statistisk styrke. Det kan 

være nødvendig å gjenta analysen etter at flere pasienter er rekruttert, for å kunne avdekke om 

denne faktoren er forbundet med økt risiko.  

Uansett resultat er identifikasjon av smittekilden ikke bare avhengig av analytisk epidemiologiske 

undersøkelser. Det er nødvendig å foreta en kritisk gjennomgang av all informasjon og samtlige 

resultater før det er tilrådelig å trekke en endelig konklusjon (se avsnitt 10.3).  

Ved beregning av konfidensintervaller får vi et uttrykk for hvor mye vi kan stole på den verdien som 

er beregnet for relativ risiko eller odds ratio. Konfidensintervallet består av en øvre og en nedre 

grense som sier innen hvilket intervall den reelle verdien av relativ risiko (eller odds ratio) ligger, som 

regel med 95 prosent sannsynlighet. Hvis både øvre og nedre grense er større enn 1, er det grunnlag 

for å mene at eksponeringen er forbundet med økt risiko for å bli syk. 

 

16.5.1  Dataprogrammer 

Det finnes en rekke dataprogrammer som kan brukes til registrering og analyse av data fra analytisk 

epidemiologiske undersøkelser. Enkelte av disse kan fritt lastes ned fra Internett. Her er to 

eksempler: 
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EpiData 

EpiData består av to programmer: 1) EpiData Entry som kan brukes til registrering og dokumentasjon 

av opplysninger blant annet fra spørreskjema, og 2) EpiData Analysis som utfører statistiske 

beregninger, inkludert deskriptiv statistikk, lager tabeller, grafer og diagrammer, og gjør det mulig å 

foreta behandling av data, for eksempel omkoding og opprettelse av nye variabler. EpiData tilbyr 

også rutiner for å planlegge undersøkelser og lage spørreskjema. Programmene kan lastes ned gratis 

fra www.epidata.dk. 

OpenEpi 

I programmet OpenEpi finnes en rekke muligheter for å planlegge og analysere data fra 

epidemiologiske undersøkelser. Programmet kan ikke brukes til registrering av opplysninger fra 

spørreskjema; informasjonen må være sammenstilt på forhånd. Programmet inneholder en 

statistikk-kalkulator for analyse av data i to-ganger-to-tabeller som i figur 1. Det er ikke nødvendig å 

laste ned programmet; alle beregninger kan gjøres på nettet. Gå inn i programmet på 

www.openepi.com, velg «Two by Two Table» i menyen, Velg «Enter New Data», sett inn tall i 

tabellen og trykk «Calculate». Da får du beregnet relativ risiko (risk ratio) og odds ratio med 95 

prosent konfidensintervaller. Programmet regner også ut p-verdier som tester null-hypotesen at 

sykdommen ikke har noen sammenheng med det næringsmiddelet du undersøker. Vi er indoktrinert 

til å tro at dersom p er mindre eller lik 0,05, så er alt bra.  

Flervariabelanalyser kan utføres i statistikkprogrammer som for eksempel EpiData, Stata eller SPSS. 

      

16.5.2  Begrensninger ved analytisk epidemiologi 

Analytisk epidemiologi kan ikke brukes dersom: 

• alle i utbruddspopulasjonen ble syke (angrepsraten er 100 prosent), slik at det ikke er noen friske 

kontrollpersoner å sammenligne med (B=D=0 i figur 16.1), 

• alle var eksponert for samtlige aktuelle risikofaktorer, for eksempel ved at alle tilstedeværende 

spiste av alle rettene som ble servert, slik at det ikke er noen ikke-eksponerte kontrollpersoner å 

sammenligne med (C=D=0 i figur 16.1), eller 

• det er for få pasienter eller kontrollpersoner tilgjengelig, slik at det ikke er mulig å påvise statistisk 

signifikante forskjeller. 

I enkelte utbrudd der alle i utbruddspopulasjonen har vært eksponert for smittekilden, kan det 

likevel være mulig å påvise en sammenheng mellom eksponering og sykdom, hvis det for eksempel 

viser seg at de syke har spist eller drukket større mengder av det kontaminerte næringsmidlet enn de 

friske (dose-respons-sammenheng). 

En samlet oversikt over begrensinger og utfordringer ved analytisk epidemiologi finnes i kapittel 10.2. 

Systematiske feil (bias) og konfundering er diskutert nærmere i avsnitt 16.5.3 nedenfor. 

 

 

http://www.openepi.com/
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16.5.3  Statistisk sammenheng – årsakssammenheng – bias - konfundering 

Det er viktig å understreke at de statistiske sammenhenger som en analytisk epidemiologisk 

undersøkelse eventuelt påviser, ikke nødvendigvis gjenspeiler en årsakssammenheng. De kan også 

skyldes: 

• Statistiske tilfeldigheter; sannsynligheten for at en faktor som ikke er årsak til utbruddet, påvises 

ved en ren tilfeldighet, øker med antall faktorer som analyseres, 

• Systematiske feil i planlegging, gjennomføring eller analyse av undersøkelsen ("bias"), eller 

• Konfundering (effektblanding). 

Små undersøkelser er spesielt sårbare for systematiske feil og feil som skyldes tilfeldigheter. 

 

Tilfeldige og systematisk feil (bias) 

Feil og unøyaktigheter er uunngåelig i en epidemiologisk undersøkelse; epidemiologi er ingen eksakt 

vitenskap. Resultatene er blant annet avhengige av at personene som intervjues, faktisk husker hva 

de spiste og gjorde for flere dager, av og til uker, siden - noe de fleste synes er vanskelig. Dette vil 

ikke medføre store problemer, hvis unøyaktighetene er tilfeldig fordelt mellom deltagerne i 

undersøkelsen.  

Det er imidlertid viktig å forebygge systematiske feil som er skjevt fordelt mellom intervjupersonene 

på en slik måte at de fører til feilaktige konklusjoner. I verste fall kan dette medføre at smittekilden 

ikke blir oppdaget eller at feil smittekilde utpekes. 

Systematiske feil i planlegging, gjennomføring eller analyse, som kan føre til feilaktig konklusjon, 

kalles bias. Her er noen eksempler: 

Utvalgsfeil 

De fleste utvalgsfeil kan forebygges ved å følge de grunnleggende reglene for valg av intervju- 

personer skissert i avsnitt 16.2 og 16.3, foran. Utvalgsfeil kan imidlertid likevel oppstå, selv om disse 

reglene etterleves. En vanlig årsak er at pasienter eksponert for den mistenkte smittekilden har 

større sjanse enn andre til å bli inkludert i undersøkelsen. Grunnen er som regel at mistanken har 

vært offentliggjort, noe som kan føre til at: 

• personer som husker at de har vært eksponert for den smittekilden de vet mistenkes, er mer 

tilbøyelige til å oppsøke lege, 

• legene tar oftere prøver fra dem enn fra andre, eller 

• de er mer motivert for å delta i en intervjuundersøkelse. 

Klassifikasjonsfeil 

Systematiske feil kan også oppstå dersom pasienter eller kontroller er feilklassifisert, det vil si at 

enkelte pasienter ikke er reelle kasus, eller at kontroller i virkeligheten er udiagnostiserte kasus (se 

avsnitt B og C i dette kapittelet om forholdsregler for å unngå klassifikasjonsfeil).  Skjevheter kan 

dessuten forekomme dersom man utilsiktet inkluderer sekundærtilfeller eller tilfeller som tilhører 

det endemiske bakgrunnsnivået av sykdommen (se avsnitt 10.2). 
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Informasjonsfeil 

Også for denne typen feil er en vanlig årsak at deltagerne i undersøkelsen er kjent med hvilken 

smittekilde som mistenkes, enten gjennom massemediene eller fordi intervjueren røper hypotesene. 

Dette kan føre til at: 

• personer som ikke har vært syke (kontrollene), er tilbøyelige til å undertrykke og underrapportere 

at de virkelig har vært eksponert for den kilden de vet mistenkes, 

• personer som har vært syke (kasus), er tilbøyelige til å rapportere at de har vært eksponert, til 

tross for at de ikke har vært det. Dette kan skje ubevisst og betyr ikke at de lyver med overlegg. 

Intervjueren kan skape eller forsterke slik selektiv hukommelse ved å: 

• oppmuntre og belønne positive svar fra pasientene angående antatte risikofaktorer, for eksempel 

ved kroppsspråk, minespill eller ved at de spør mer inngående, 

• oppmuntre og belønne negative svar fra kontrollene, eller 

• tolke eller notere svarene forskjellig, ubevisst eller med overlegg. 

En fremgangsmåte for å kvalitetssikre informasjonen og motvirke denne typen informasjonsfeil, er å 

sørge for at spørreskjemaet til en kasus-kontroll-undersøkelse inneholder flere beslektete produkter 

(for eksempel flere typer salater eller flere merker kjøttvarer), ikke bare den maten det er knyttet 

mest mistanke til. Dermed unngår man å røpe hvilke produkter man mistenker; mange pasienter er 

tilbøyelig til å svare bekreftende dersom de kjenner hypotesene, selv om de ikke har spist den 

aktuelle maten (se foran). (Dette kan sammenlignes med politiets vitneavhør der de konfronterer 

vitnene med bilder av flere personer som ligner hverandre, og ber dem utpeke forbryteren). I en 

kohortundersøkelse er dette ivaretatt ved at spørreskjemaet inneholder alle matvarer på menyen.  

Hukommelsesfeil  

En annen type systematisk feil kan oppstå fordi pasientene husker bedre hva de har spist, enn 

kontrollpersonene. Mange pasienter som har gastroenteritt, er klar over at sykdommen kan skyldes 

mat eller vann. De har derfor tenkt etter hva de spiste før sykdommen startet. De er tilbøyelige til å 

mistenke det siste måltidet, matvarer de selv oppfatter som risikoprodukter, eller mulige smittekilder 

som er avslørt. Selv om de ofte tar feil, har de uansett aktivert hukommelsen. 

Kontrollene har på sin side ikke aktivert hukommelsen på samme måte og er uforberedt på 

spørsmålene om hva de spiste, ofte for flere uker siden. Dette gjelder både ved kasus-kontroll og 

kohort-undersøkelser. Denne forskjellen i erindring kan forsterkes dersom en del pasienter har 

gjennomgått et pilotintervju, eventuelt også et påfølgende oppfølgingsintervju, der intervjueren har 

bedt dem memorere alt de kan ha spist før sykdommen.  

Her er noen mulige fremgangsmåter: 

 Én strategi er å utelukket pasienter som har gjennomgått et pilotintervju, fra en kasus-

kontroll-undersøkelse. Men, de vil likevel huske bedre enn sine kontroller, rett og slett fordi 

de har vært syke. De fleste utbrudd er små, og antallet kasus som ikke har vært gjennom et 

pilotintervju, kan være så lavt at den statistiske styrken reduseres betydelig, samtidig som 

faren øker for at feil smittekilde utpekes ved en statistisk tilfeldighet når det er få deltagere i 
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undersøkelsen. Fordelen ved å innsnevre antall pasienter på denne måten, må derfor veies 

opp mot ulempene.  

 

 For å gi kontrollpersonene bedre sjanse til å huske, kan de intervjues for perioden like før de 

fyller ut spørreskjemaet, mens pasientene som før intervjues om perioden før sykdommen 

deres startet. Denne fremgangsmåten kan bare brukes dersom omsetningen og konsumet av 

de mistenkte smittekildene antas å være den samme i de de to periodene. Det kan for 

eksempel dreie seg om mat som ofte spises i forbindelse med høytider som jul, påske, 17. 

mai, eller i den væravhengige grillsesongen. Hvis utbruddet fant sted i en slik periode, vil en 

rekke matvarer bli feilaktig identifisert som smittekilder dersom kontrollpersonene intervjues 

for en periode da konsumet av slike sesongavhengige matvarer er redusert.  

 

 En tredje mulighet er å velge kontrollene blant pasienter med gastroenteritt forårsaket av et 

annet agens. Slike kontroller kan velges tilfeldig fra MSIS, blant personer som ble syke 

omtrent samtidig som pasientene i utbruddet, eventuelt matchet med pasientene (for 

eksempel samme aldersgruppe, samme kjønn og bosatt i samme geografiske område som 

pasientene de matches med). I likhet med pasientene må de intervjues om eksponeringer i 

perioden før sykdommen deres startet. Dersom pasientene i utbruddet ikke har vært 

utenlands i tiden før de ble syke, må kontrollene velges blant personer som er angitt smittet 

Norge. Denne metoden eliminerer ikke hukommelsesfeil skapt av pilotintervjuer. Dersom 

smittekilden er en matvare eller drikkevare som også er knyttet til andre gastroenteritter, vil 

den bli underestimert med denne strategien.  

 

Konfundering - effektblanding 

Konfundering kan oppstå dersom effekten av to faktorer som er forbundet, ikke er skilt fra 

hverandre. Enkelte faktorer kan fremstå som risikofaktorer i analysen, selv om de ikke har noe med 

årsaken å gjøre, fordi de er assosiert med den virkelige smittekilden. For eksempel, dersom to 

matvarer ofte serveres samtidig, vil tilsynelatende begge være forbundet med økt risiko for bli syk, til 

tross for at bare den ene er kontaminert. Slike faktorer kalles konfundere. I en del studier kan 

konfundering forebygges under planleggingen av undersøkelsen, for eksempel ved å matche 

pasienter og kontroller (avsnitt 16.3.3). Multivariabel analyse er et viktig redskap for å sortere slike 

effekter (se foran). 

 

Årsakssammenheng 

Sannsynligheten for at en årsakssammenheng foreligger, og at man virkelig har lykkes i å identifisere 

smittekilden, øker dersom: 

• Resultatene er i samsvar med andre undersøkelser, for eksempel laboratoriefunn, inspeksjoner 

eller sporing (intern konsistens, avsnitt 10.3). 

• Sammenhengen er i samsvar med kjent kunnskap om sykdommen og agens (biologisk og 

teknologisk plausibilitet) (ekstern konsistens, avsnitt 10.3). 

• Alternative smittekilder er vurdert og forkastet, og sammenhengen er enkel, uten å kreve 

ytterligere premisser eller ikke-verifiserte forutsetninger. 
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• Risikoestimatet er høyt. 

• Sammenhengen er signifikant i en multivariabel analyse. 

• Smittekilden som er identifisert, kan forklare flesteparten av sykdomstilfellene (de fleste 

pasientene rapporterer slik eksponering).  

• Det kan påvises en dose-respons-sammenheng, for eksempel ved at risikoen øker med hvor mye 

man har spist av en mistenkt matvare eller rett. 

16.5.4  Enkelte problemer ved tolkning av analysen 

En rekke av pasientene i utbruddet mener bestemt at de ikke har vært eksponert for den kilden du 

mistenker, for eksempel en matvare eller rett 

Mulige forklaringer: 

• De har glemt at de spiste matvaren. 

• De har spist den uten å ha lagt merke til det (for eksempel en spesiell type salat som inngår i en 

salatblanding med mange andre bestanddeler). 

• De har spist en annen matvare som er blitt krysskontaminert av den matvaren du mistenker. 

• De har spist en annen matvare som er blitt kontaminert fra samme kilde som den maten du 

mistenker, for eksempel fra samme smittebærende person eller samme kontaminerte kjøkken- 

eller produksjonsmiljø. 

• Pasientene det gjelder har hatt lengre inkubasjonstid enn de øvrige. De har spist den ansvarlige 

matvaren i dagene før perioden som dekkes av intervjuet. 

• De er sekundærtilfeller som er smittet direkte eller indirekte av andre i utbruddet, men har ikke 

selv vært eksponert for smittekilden (avsnitt 8.6). Dette er spesielt aktuelt for agens som lett 

smitter sekundært.  

• Pasientene tilhører det endemiske bakgrunnsnivået av sykdommen og er ikke en del av 

utbruddet, selv om de tilfredsstiller kasusdefinisjonen. 

• Matvaren du mistenker er ikke årsaken til utbruddet. Sammenhengen påvist i analysen skyldes 

statistisk tilfeldighet, systematisk feil eller konfundering (avsnitt 16.5.3). Du har ikke lykkes i å 

finne årsaken til utbruddet. 

 

Analysen viser at flere enn én matvare eller andre eksponeringer er relatert til økt risiko for 

sykdommen 

Mulige forklaringer: 

• Matvarene er kontaminert fra samme kilde, for eksempel fra samme smittebærende person eller 

samme kontaminerte kjøkken- eller produksjonsmiljø. 

• Matvarene inneholder samme kontaminerte ingrediens eller råvare. 

• Det har foregått krysskontaminering under tilberedning eller omsetning. 
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• Konfundering: Det er bare én matvare som er smittekilden, men denne blir ofte eller alltid servert 

eller spist sammen med andre varer (avsnitt 16.5.3). Det kan også skyldes kostholdsvaner: 

Personer som spiser en spesiell matvare, kan være tilbøyelig til også å spise en annen matvare, 

som ikke er smittekilden (for eksempel ruccola-salat og tomater). Bruk multivariabel analyse for å 

undersøke om du kan sortere effektene. 

 

Analysen avslører at én eller flere matvarer eller andre eksponeringer er relatert til redusert risiko 

for sykdommen 

Mulige forklaringer: 

• Menyeffekt: Mange menyer er slik at man velger mellom forskjellige retter (for eksempel på en 

restaurant eller ved et koldtbord). De som tilfeldigvis spiser retter som ikke inneholder den 

kontaminerte matvaren, har gjort et valg som gjør at de ikke blir eksponert for smittekilden. Slike 

retter vil derfor fremstå som "beskyttende" i analysen. 

• Det er teoretisk mulig at enkelte matvarer kan ha en reell beskyttende effekt, for eksempel ved at 

de inneholder stoffer som virker bakteriehemmende. 

 

Ingen statistisk holdbare sammenhenger blir påvist i analysen 

Mulige forklaringer: 

• Det er for få pasienter og kontroller i undersøkelsen (avsnitt 16.5.2). 

• Du kan ha glemt å spørre om noe. 

• Hypotesene dine er feil. 
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De medisinsk mikrobiologiske laboratorienes rolle ved varsling og oppklaring av 

utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser 

Avsnitt Side 

Oppdage utbrudd  

Varsle  

Karakterisere utbruddet  

Gi råd  

Undersøke prøver  

Epidemiologiske markøranalyser   

Identifisere pasienter til intervjuundersøkelser  

 

■  Oppdage utbrudd 

De medisinsk mikrobiologiske laboratoriene mottar prøver fra flere kommuner og er derfor ofte 

første instans der utbrudd kan oppdages eller mistanken om utbrudd vekkes. Mistanken kan oppstå 

ved at laboratoriet mottar et påfallende høyt antall avføringsprøver eller andre typer prøver i løpet 

av et begrenset tidsrom, eller ved at samme agens påvises i en uvanlig høy andel av prøvene. 

Laboratoriene bør derfor bevisstgjøre sine ansatte om muligheten for at utbrudd kan opptre, og 

etablere rutiner for hvordan utbrudd kan oppdages og varsles.  

■  Varsle 

Laboratorier som mistenker eller påviser utbrudd av smittsom sykdom, skal i henhold til MSIS- og 

Tuberkuloseregisterforskriften varsle kommuneoverlegen i den eller de berørte kommunene (kapittel 

5). Det er en fordel om laboratoriene i tillegg varsler Folkehelseinstituttet direkte. Dette er spesielt 

aktuelt ved utbrudd som omfatter flere kommuner, men der antallet tilfeller i hver enkelt kommune 

er for lavt til at det er et lokalt problem, og der varsling til kommuneoverlegene følgelig er 

uhensiktsmessig. 

■  Karakterisere utbruddet 

Under etterforskningen av et erkjent utbrudd bør laboratoriene bistå de ansvarlige for 

oppklaringsarbeidet med opplysninger, blant annet om størrelsen og utbredelsen av utbruddet innen 

området laboratoriet dekker, hvordan situasjonen utvikler seg, nye kasus som blir verifisert, samt 

hvilket smittestoff som er involvert. Hva har skjedd, når og hvor skjedde det, og hvem er rammet? 

(kapittel 8).   

Laboratoriet kan også gi opplysninger om tidligere funn det har gjort av samme smittestoff, hvis slike 

funn antas å kunne ha betydning for oppklaringsarbeidet. Ved lokale utbrudd er det 

kommuneoverlegen som skal ha slike opplysninger; ved nasjonale utbrudd er det 

Folkehelseinstituttet som er mottaker av informasjonen. 

 

   17  Laboratorienes rolle 
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■  Gi råd 

Ved lokale utbrudd bør laboratoriet gi kommuneoverlegen råd om hva slags prøver som er aktuelle, 

hvilken emballasje som skal brukes, og hvordan prøvene skal forsendes (avsnitt 6.2). Dersom det er 

aktuelt å foreta analyser som laboratoriet selv ikke utfører, bør laboratoriet gi beskjed om hvor 

prøvene skal sendes, slik at kommuneoverlegen kan formidle denne informasjonen videre til legene i 

kommunen.  

Laboratoriet kan henvise til Utbruddsveilederen når det gjelder ansvar, oppgavefordeling og metoder 

for oppklaring av utbrudd. Ved lokale utbrudd kan Folkehelseinstituttet gi bistand, råd, veiledning og 

informasjon, dersom kommuneoverlegen eller Mattilsynet ønsker det (kapittel 2). Ved nasjonale 

utbrudd har Folkehelseinstituttet ansvaret for å drive og organisere det faglige oppklaringsarbeidet 

innen befolkningen. (Les om definisjonene av lokale og nasjonale utbrudd i kapittel 2). 

■  Undersøke prøver 

Som ledd i oppklaringsarbeidet kan det være nødvendig å undersøke prøver fra nye pasienter som 

identifiseres under forløpet av utbruddet, fra smittekontakter til pasientene, enkelte befolknings-

grupper som er spesielt utsatt for smitte, og fra mistenkte smittebærere. Sammen med 

oppfølgingsprøver fra pasienter som tilhører risikogrupper for smittespredning (avsnitt 12.1), vil 

dette kunne medføre en betydelig ekstra belastning på laboratoriets rutineaktivitet.  

Ved større, lokale utbrudd bør det derfor etableres et fornuftig prøvetakingsopplegg i samarbeid 

med kommuneoverlegen. Laboratoriet kan med fordel ta kontakt med kommuneoverlegen for å 

avtale dette. Dersom prøvetilfanget blir for stort, kan laboratoriet vurdere å samarbeide med andre 

laboratorier. 

Laboratoriet bør henvise til andre laboratorier, dersom det er aktuelt å foreta analyser som 

laboratoriet selv ikke utfører. Eksempler på agens, der det kan være nødvendig å henvise til andre, 

er: virus, parasitter, Clostridium botulinum-toksin og tarmpatogene E. coli (særlig DNA-baserte 

analyser).  

■  Epidemiologiske markøranalyser 

I mange utbrudd er det nødvendig at smittestoffer isolert fra pasienter, smittekontakter, mistenkte 

smittekilder og smittebærere sammenlignes ved hjelp fenotypiske eller genotypiske markøranalyser 

for eventuelt å avdekke en smittesammenheng (avsnitt 10.1).  

Smittestoffene skal sendes til referanselaboratoriet i medisinsk mikrobiologi som har nasjonalt 

ansvar for overvåking av det aktuelle smittestoffet i befolkningen, uansett fra hvilken kilde de er 

isolert, slik at mikrober fra pasienter og mistenkte smittekilder kan verifiseres og sammenlignes 

(avsnitt 10.1). Smittestoffene må sendes umiddelbart, slik at ikke oppklaringen av utbruddet 

forsinkes. For de fleste utbrudd som omfattes av dette veiledningsheftet, skal smittestoffene sendes 

til Nasjonalt referanselaboratorium for enteropatogene bakterier ved Folkehelseinstituttet. Enkelte 

agens skal sendes til et annet referanselaboratorium innenfor eller utenfor instituttet.  

Liste over referanselaboratorier i medisinsk mikrobiologi finnes på Mik Info og på 

Folkehelseinstituttets nettsider. Dersom det er tvil om hvor smittestoffet skal sendes, kan 

Folkehelseinstituttet gi beskjed. 



 
Side 173 

 

 Nasjonale medisinsk mikrobiologiske referansefunksjoner 

■  Identifisere pasienter til intervjuundersøkelser 

Grundige pilotintervjuer av utvalgte pasienter er et viktig verktøy for å danne hypoteser om 

smittekilden under et utbrudd (avsnitt 9.3). Etter at hypoteser er dannet, vil det i mange tilfeller bli 

igangsatt analytisk epidemiologiske undersøkelser der pasienter og kontrollpersoner intervjues ved 

hjelp av et strukturert spørreskjema for å avdekke signifikante forskjeller i eksponering for 

potensielle smittekilder (avsnitt 10.2). Laboratoriene kan være første instans som identifiserer 

laboratorieverifiserte kasus til slike intervjuundersøkelser, og må derfor straks gi beskjed til de 

ansvarlige for utbruddsoppklaringen, slik at intervjuene kan utføres før pasientene glemmer viktig 

informasjon.  

 

  

https://www.fhi.no/sv/laboratorie-analyser/nasjonale-medisinsk-mikrobiologiske/
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Nasjonalt referanselaboratorium for enteropatogene bakterier: 

Bidrag til å oppdage og oppklare utbrudd 

Avsnitt Side 

Oppdage utbrudd  

Avkrefte mistanken om utbrudd  

Formulere en spesifikk kasusdefinisjon  

Avdekke internasjonale forgreninger av utbruddet  

Avgjøre om nye kasus tilhører utbruddet  

Danne hypoteser om årsaken til utbruddet  

Utprøve hypotesene og bidra til å avsløre smittekilden  

Spore årsaken til utbruddet gjennom produksjonskjeden  

 

 

 

 

Referanselaboratoriet for enteropatogene bakterier ved Folkehelseinstituttet er det nasjonale 

senter for overvåking av næringsmiddelbårne bakterier i befolkningen, og er oppnevnt som 

referanselaboratorium i medisinsk mikrobiologi. Alle påviste Salmonella-isolater og en rekke 

andre bakterier blir sendt til Referanselaboratoriet fra medisinske laboratorier i Norge. 

Referanselaboratoriet utveksler rutinemessig enkelte bakterier med Veterinærinstituttet, som 

har referansefunksjonen innen matområdet (NRL). Denne ordningen, som er unik i 

verdenssammenheng, gir oss et meget godt grunnlag for samlet overvåking av bakterier fra alle 

kilder, for å forstå hvordan bakteriene spres, identifisere smittereservoarer og smittekilder, 

avdekke utviklingstendenser, og for raskt å kunne oppdage, oppklare og stanse utbrudd. 

Referanselaboratoriet er presentert på Folkehelseinstituttets nettsider under Analyser ved 

Avdeling for næringsmiddelbårne infeksjoner. Der finnes også en oppdatert liste over hvilke 

bakterier som skal sendes inn rutinemessig og ved utbrudd, de undersøkelser som utføres, og 

rutinene som skal følges ved innsendingen. Rekvisisjonsskjemaet, som alltid skal sendes 

sammen med bakteriekulturene, finnes også på disse nettstedene. 

Laboratoriet samarbeider med andre avdelinger ved Folkehelseinstituttet og med eksterne 

laboratorier om agens der laboratoriet selv ikke utfører analyser. Laboratoriet kan gi nærmere 

opplysninger om hvor ulike smittestoffer skal sendes i henhold til gjeldende bestemmelser. 

Bakterieisolater sendes i renkultur (dersom ikke annet er presisert) sammen med utfylt 

rekvisisjonsskjema til: 

Nasjonalt referanselaboratorium for enteropatogene bakterier, Nasjonalt folkehelseinstitutt, 

Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo. 

Telefon: 21 07 64 24. Telefaks: 21 07 65 18. E-post: sman-reflab@fhi.no 

 

   18  Referanselaboratoriet 

 

https://www.fhi.no/sv/laboratorie-analyser/analysetilbud/analyser-ved-avdeling-for-naringsmi/
https://www.fhi.no/sv/laboratorie-analyser/analysetilbud/analyser-ved-avdeling-for-naringsmi/
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Ved utbrudd kan Referanselaboratoriet bidra med følgende: 

 

 Oppdage utbrudd:  

Referanselaboratoriet foretar løpende overvåking av smittestoffer isolert fra pasienter fra hele 

landet ved hjelp av fenotypiske og genotypiske markøranalyser (avsnitt 10.1), og kan dermed 

oppdage en økning av én enkelt stamme med spesielle egenskaper (avsnitt 4.2). Ved mistanke om 

utbrudd varsler laboratoriet Utbruddsgruppen ved Folkehelseinstituttet (avsnitt 5.1), og bidrar til 

oppklaringen av utbruddet med mikrobiologiske metoder (avsnitt 10.1). 

 Avkrefte mistanken om utbrudd:  

I enkelte tilfeller kan Referanselaboratoriet avsløre at pasientene i det mistenkte utbruddet har 

forskjellige etiologisk diagnoser (avsnitt 4.3), og dermed avkrefte mistanken om at det foreligger 

et utbrudd av samme sykdom (pseudo-utbrudd). Referanselaboratoriet kan også undersøke om 

smittestoff fra pasientene er identiske eller tilhører klart forskjellige varianter eller subtyper 

(avsnitt 10.1). Hvis pasientisolatene er klart forskjellige, er det usannsynlig at det foreligger et 

felleskildeutbrudd, dersom ikke en tilsvarende variasjon kan påvises i den mistenkte smittekilden. 

 Formulere en spesifikk kasusdefinisjon:  

Ved å detaljkarakterisere smittestoff isolert fra pasientene i utbruddet, kan Referanselaboratoriet 

bidra til å formulere en spesifikk kasusdefinisjon, slik at etterforskningen kan konsentreres om 

dem det gjelder (kapittel 7). 

 Bidra til å sikre optimal prøvetaking og analyse:  

Referanselaboratoriet kan gi råd, veiledning og informasjon til helsetjenesten og til medisinsk 

mikrobiologiske laboratorier for å sikre optimal prøvetaking og analyse av prøver fra pasienter, 

smittekontakter og smittebærere. 

 Avdekke internasjonale forgreninger av utbruddet:  

Ved utbrudd som kan ha internasjonale forgreninger, kontakter Referanselaboratoriet, i 

samarbeid med Utbruddsgruppen ved Folkehelseinstituttet, utenlandske laboratorier og 

internasjonale systemer for mikrobiologisk overvåking (FWD-ECDC), med spørsmål om de har hatt 

enkelttilfeller eller utbrudd med det aktuelle smittestoffet i det siste, eller om smittestoffet nylig 

er påvist i matkjeden. Slik kan et internasjonalt utbrudd avdekkes, og de berørte landene kan 

samarbeide om oppklaringen.    

 Avgjøre om nye kasus tilhører utbruddet:  

Referanselaboratoriet kan avgjøre om nye pasienter tilfredsstiller kasusdefinisjonen, ved å 

undersøke om smittestoff isolert fra pasientene har egenskaper som er karakteristiske for 

utbruddet (kapittel 7). 

 Danne hypoteser om årsaken til utbruddet:  

På grunnlag av sin løpende overvåking av smittestoffer fra befolkningen, kan 

Referanselaboratoriet, i samarbeid med Veterinærinstituttets NRL-laboratorium, bidra til å danne 

hypoteser om smittekilden ved å:  
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o sammenligne utbruddsstammen med smittestoff fra tidligere utbrudd der smittekilden er 

kjent,  

o sammenligne utbruddsstammen med tilsvarende nonhumane smittestoffer som laboratoriet 

mottar fra Veterinærinstituttet, for å avdekke hvor den ansvarlige bakterien er påvist 

tidligere og i det siste, og  

o undersøke om utbruddsstammen har et kjent reservoar i Norge.  

Referanselaboratoriet kan også henvende seg til utenlandske referanselaboratorier med spørsmål 

om de, på bakgrunn av sin overvåking, har teorier om hva smittekilden kan være, og eventuelt 

kontakte andre laboratorier i Norge. 

 Utprøve hypotesene og bidra til å avsløre smittekilden:  

Referanselaboratoriet kan bidra til å avsløre årsaken til utbruddet ved å sammenligne smittestoff 

isolert fra pasientene med tilsvarende smittestoff påvist i mistenkte smittekilder, og med 

kontrollstammer som ikke er relatert til utbruddet, for å bekrefte, styrke eller avkrefte 

hypotesene (avsnitt 10.1). 

 Spore årsaken til utbruddet gjennom produksjonskjeden:  

Referanselaboratoriet kan bidra til å avdekke årsaken til at smittekilden ble kontaminert, ved å 

sammenligne utbruddsstammen med smittestoffer som er isolert på ulike trinn i produksjons- og 

distribusjonskjeden som ledd i Mattilsynets og virksomhetenes sporingsarbeide (kapittel 11). 
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Oversikt over viktige næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser som kan 

forårsake utbrudd  

Agens Infektiv dose Inkubasjonstid Symptomer a Varighet 

1. Bakterielle intoksikasjoner forårsaket av preformerte toksiner i mat 

Staphylococcus aureus (Enterotoksin) 1-8 timer K M O (D F) 8-24 timer 

Bacillus cereus (emetisk type) (Enterotoksin) 1-6 timer K O 6-26 timer 

Clostridium botulinum (Nevrotoksin) 12-72 timer Nevrologiske Dager - måneder 

2. Bakterielle infeksjoner hvor enterotoksiner produseres i tarmhulen uten epiteladheranse  

Bacillus cereus (diarétypen) 105 - 107 6-24 timer M D 12-24 timer 

Clostridium perfringens 107 - 108 6-24 timer M D K (F) 16-24 timer 

3. Bakterielle infeksjoner med epiteladheranse og enterotoksinproduksjon 

Aeromonas spp. 106 - 108 6-48 timer D M (F) 1-3 dager 

Escherichia coli ETEC 105 - 108 10-72 timer D (M O F) 1-5 dager 

Escherichia coli EHEC/STEC < 103 3-8 dager D M B (nyresvikt) Dager-uker 

Vibrio cholerae 108 - 1010 2-5 dager D M (O) 4-6 dager 

4. Invasive, bakterielle tarminfeksjoner 

Campylobacter jejuni/coli < 103 1-10 dager F M D B  2-10 dager 

Salmonella b 103 - 106 1-7 dager D M F (O H) 2-7 dager 

Shigella spp. < 103 1-7 dager M F D B (H K O) 4-7 dager 

Escherichia coli EIEC 106 - 108 1-3 dager M F D (B) 4-7 dager 

Vibrio parahaemolyticus 106 - 1010 4-30 timer M D K O F H B 1-7 dager 

Yersinia enterocolitica 106 - 107 3-7 dager F D M (O H) 7-21 dager 

5. Systemiske, bakterielle infeksjoner 

Listeria monocytogenes 10? - 108 Dager-uker Systemiske Uker 

Salmonella Typhi / Paratyphi b  < 103 10-21 dager Systemiske Uker 

6. Virusinfeksjoner 

Norovirus < 100 6-48 timer K O D (M F H) 1-3 dager 

Hepatitt A virus < 100 15-50 dager F K Ikterus Uker 

 

 19  Næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser 
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7. Parasittsykdommer 

Taenia saginata  Dager-år Varierer Langvarig 

Trichinella spiralis  5-45 dager Varierer Langvarig 

Giardia spp. < 100 3-25 dager D M Langvarig 

Cryprosporidium spp. < 100 1-12 dager D M (F O K) Langvarig 

Toxoplasma gondii  1-4 uker Varierer Langvarig 

Andre parasitter  Varierer Varierer Langvarig 

8. Spesielle forgiftninger 

Giftig sopp  Varierer Varierer Varierer 

Biogene aminer  Minutter-få timer Varierer Få timer 

Algegift i skjell DSP (Diarétoksin) 30 min-få timer K O D Flere dager 

Algegift i skjell PSP (Nevrotoksin) 30 min-få timer Nevrologiske Dager-uker 

Muggsopptoksiner  Varierer Varierer Varierer 

Tungmetaller (Cd, Cu, Ti, Zn)  1-60 minutter K O M D Varierer 

 

a Symptomene er angitt i den rekkefølge de ofte opptrer.  Symptomenes art, rekkefølge og varighet varierer 

imidlertid betydelig avhengig av egenskaper ved pasienten så vel som ved agens.  

    B: Blodig diaré   D: Diaré  

    F: Feber     K:  Kvalme 

    O: Oppkast    M: Magesmerter 

    H: Hodepine   

 b Salmonella Typhi og Paratyphi kan av og til opptre med vanlige gastroenterittsymptomer uten å utløse en 

systemisk infeksjon, særlig hos barn, ikke minst i U-land. 

De kliniske manifestasjonene av næringsmiddelbårne og zoonotiske sykdommer er sjelden så spesifikke at man 

på dette grunnlag kan avgjøre hvilket smittestoff som er årsaken, selv om symptomenes art, rekkefølge og 

varighet kan gjøre det mulig å danne hypoteser om etiologien. I de fleste tilfellene vil sikker diagnose kreve 

påvisning av et kausalt agens ved laboratorieundersøkelse av prøver fra pasientene.   

Den nettbaserte Smittevernveilederen fra Folkehelseinstituttets inneholder blant annet detaljerte beskrivelser 

av minste infektive dose, inkubasjonstid, symptomer, varighet, aktuelle smittekilder, forekomst og andre 

epidemiologiske forhold ved smittsomme sykdommer, inkludert næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser. 

Opplysningene er tilpasset norske forhold. Smittevernveilederen er tilgjengelig på Folkehelseinstituttets 

nettsider: 

•     Smittevernveilederen 

Oversikt over de viktigste reservoarene og risikofaktorene for en rekke næringsmiddelbårne og zoonotiske 

smittestoffer som er aktuelle i Norge, er presentert i kapittel 20: 

•     Reservoarer og risikofaktorer  

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/
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Oversikt over de viktigste reservoarene og risikofaktorene for en rekke 

næringsmiddelbårne og zoonotiske smittestoffer som er aktuelle i Norge 

Smittestoff Reservoar i Norge Risikofaktorer i Norge  

Campylobacter a Ville fugler 

Sau, storfe og gris 

Hund og katt 

Fjørfe 

 

 Bruk av ikke-desinfisert drikkevann 

 Dårlig hygiene ved tilberedning av rått fjørfekjøtt  

 Dårlig hygiene under grillmåltider 

 Konsum av ufullstendig varmebehandlete fjørfeprodukter  

 Uhygienisk kontakt med husdyr (hund, katt, fjørfe, storfe, sau) 

 Konsum av upasteurisert melk og produkter laget av slik melk 

 Spise andre næringsmidler kontaminert fra smittebærende dyr 

eller personer b 

 Utenlandsreise (50-60 % av pasientene) 

Salmonella  (non-tyfoide) a Ville fugler 

Piggsvin 

Husdyr (svært sjelden)  

Importerte reptiler 

 Bruk av ikke-desinfisert drikkevann 

 Konsum av importerte matvarer, også ulovlig importert mat b 

 Uhygienisk kontakt med ville fugler og piggsvin eller deres 
ekskrementer 

 Kontakt med smittebærende dyr eller personer 

 Utenlandsreise (>70 % av pasientene) 

Salmonella Typhi og 

Paratyphi 

Mennesket   Direkte smitte med avføring fra smittebærende personer 

 Konsum av matvarer forurenset med avføring fra smittebærere b 

 Bruk av ikke-desinfisert drikkevann 

 Utenlandsreise (>90 % av pasientene) 

Shigella spp. Mennesket  Direkte smitte med avføring fra smittebærende personer 

 Konsum av matvarer forurenset med avføring fra smittebærere b 

 Bruk av ikke-desinfisert drikkevann 

 Utenlandsreise (>90 % av pasientene) 

Yersinia enterocolitica a Gris  Konsum av ufullstendig varmebehandlete svinekjøttprodukter 

 Dårlig hygiene ved tilberedning av rått svinekjøtt 

 Spise andre næringsmidler kontaminert fra smittebærende svin 

eller personer b 

 Bruk av ikke-desinfisert drikkevann 

 Kontakt med smittebærende svin eller personer 

 Utenlandsreise (20-40 % av pasientene) 

Listeria monocytogenes Vidt utbredt  Konsum av bearbeidete, langtidsholdbare kjøtt- og 
fiskeprodukter som oppbevares ved kjølelagring, og som spises 
uten ytterligere varmebehandling (bl.a. varmebehandlet 
kjøttpålegg, rakefisk, røkt og gravet fisk) 

 Konsum av myke modningsoster 

 Spise produkter laget av upasteurisert melk 

Tarmpatogene E. coli 

(EHEC/STEC og aEPEC) 

Småfe 

Storfe 

 Konsum av ufullstendig varmebehandlet kjøtt og kjøttprodukter 
fra småfe eller storfe 

 Dårlig hygiene ved tilberedning av rått kjøtt fra småfe eller storfe 

 Konsum av upasteurisert melk og produkter laget av slik melk 

 

     20  Reservoarer og risikofaktorer 
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  Spise andre næringsmidler kontaminert fra smittebærende dyr 

eller personer b 

 Bruk av ikke-desinfisert drikkevann 

 Bading i kontaminert vann 

 Kontakt med smittebærende husdyr og personer 

 Utenlandsreise (10-60 % av pasientene) 

Francisella tularensis Smågnagere 

Hare, bever 

Vektorer: mygg, flått 

 Håndtering av smittebærende, syke eller døde reservoardyr, 
eller deres ekskrementer 

 Bitt av reservoardyr (f. eks. bitt av lemen) 

 Inhalasjon av støv kontaminert med ekskrementer eller kadavre 
fra reservoardyr (f. eks. i høyløer, vedskjul og vedstabler) 

 Konsum av ikke-desinfisert vann kontaminert av smittebærende, 
døde eller syke dyr 

Staphylococcus aureus 

Bacillus cereus 

Clostridium perfringens 

Vidt utbredt Brudd på elementære kjøkkenhygieneprinsipper: 

 Varmholding ved for lav temperatur (< 60oC)  

 Utilstrekkelig eller for langsom nedkjøling  

 Oppbevaring ved romtemperatur  

 Utilstrekkelig oppvarming av matrester 

For S. aureus gjelder også: 

 Konsum og håndtering av matvarer forurenset fra hud, sår eller 
slimhinner hos smittebærende personer eller slaktedyr 

 Kontakt med smittebærende personer, produksjonsdyr eller 
familiedyr 

Clostridium botulinum Vidt utbredt  Konsum av hjemmelaget rakfisk  

 Konsum av hjemmelaget spekemat  

 Spedbarnsbotulisme: Konsum av honning, unntaksvis andre 
produkter 

Norovirus Mennesket  Bruk av ikke-desinfisert drikkevann  

 Direkte smitte med avføring eller oppkast fra smittebærere 

 Kontakt med gjenstander forurenset av smittebærere (f.eks. 
leker, dekketøy)  

 Konsum av matvarer forurenset med avføring eller oppkast fra 

smittebærende personer b 

Hepatitt A-virus Mennesket  Bruk av ikke-desinfisert drikkevann  

 Direkte smitte med avføring fra smittebærere 

 Kontakt med gjenstander forurenset av smittebærere   

 Konsum av matvarer forurenset med avføring fra smittebærende 
personer, inkludert uvaskete grønnsaker, frukt og bær 

Puumulavirus Smågnagere 

(klatremusgruppen, 

Myodes spp.) 

 Inhalasjon av aerosoler eller støv kontaminert med virus fra 
ekskrementer, urin eller kadavre av smågnagere (f. eks. i hytter, 
høyløer, vedskjul og vedstabler) 

 Bruk av ikke-desinfisert drikkevann 

Toxoplasma gondii a Katt (hovedvert) 

Andre pattedyr og fugl 

(mellomverter) 

 Konsum av rått eller ufullstendig varmebehandlet kjøtt og 
kjøttprodukter, særlig fra sau og gris 

 Konsum av uvaskete, rå grønnsaker, frukt og bær 

 Direkte kontakt med avføring fra katter, blant annet ved 
rengjøring av kattekassen og ved hagearbeid 

 Mangelfull rengjøring av kjøkkenredskaper etter kontakt med 
rått kjøtt 

 Utenlandsreise  
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Cryptosporidium spp. Storfe, særlig spedkalv 

Småfe 

Mennesker 

 Bruk av ikke-desinfisert drikkevann 

 Kontakt med smittebærende personer eller dyr, eller deres 
avføring 

 Konsum av matvarer forurenset med avføring fra smittebærende 

personer eller dyr b 

Giardia duodenalis/lamblia Mennesker 

Unntaksvis andre pattedyr 

 Bruk av ikke-desinfisert drikkevann 

 Direkte smitte med avføring fra smittebærere 

 Konsum av matvarer forurenset med avføring fra smittebærende 

personer, unntaksvis fra dyr b 

Infeksjonen er vanligvis ikke zoonotisk.   

 

a For disse smittestoffene er risikofaktorene for sykdom, og den relative betydning av faktorene, godt dokumentert 

gjennom en serie kasus-kontroll-undersøkelser utført i regi av Folkehelseinstituttet. For de øvrige smittestoffene og 

sykdommene bygger kunnskap om risikofaktorer på opplysninger om smittekilder i utbrudd, data om forekomst blant 

dyr, i næringsmidler og i miljøet, samt opplysninger fra nasjonal og internasjonal litteratur.  

 

b  Inkludert uvaskete, rå grønnsaker, urter, spirer, frukt og bær. 
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Spørreskjema, retningslinjer og hjelpemidler 

 

Kapittel Side 

Retningslinjer for samarbeid i kommunen  

21.  Brukerveiledning * 182 

22.  Retningslinjer for samarbeidet * 189 

Primærintervjuet: Første henvendelse til Mattilsynet   

23.  Brukerveiledning * 197 

24.  Spørreskjema * 201 

Pilotintervjuet: Det hypotesedannende intervju   

25.  Brukerveiledning* 206 

26.  Spørreskjema* 216 

Kohortundersøkelser   

27.  Brukerveiledning * 239 

28.  Mal for spørreskjema* 243 

      29.  Introduksjonsbrev  247 

Hjelpemidler  

30.  Råd om kontroll og oppfølging av pasienter 248 

31.   Mal som kan brukes til å lage sluttrapport   253 

32.  Database for fortløpende registrering av pasienter   261 

 

* Oppdaterte versjoner av disse dokumentene vil til enhver tid finnes på nettsiden www.utbrudd.no, under 

menyvalget Oppklaring og i den nettbaserte Utbruddsveilederen på www.fhi.no. Flere av dem (22, 24, 26 

og 28) er tilgjengelige i Word-format, slik at de kan lastes ned, redigeres og tilpasses det enkelte utbrudd 

og lokale forhold. 

  

 

     C  HJELPEMIDLER 
 

http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/utbruddsveilederen/
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Brukerveiledning til retningslinjene for 

samarbeid i kommunene 

 

 

 

Brukerveiledningen revideres fortløpende ved behov. Oppdatert brukerveiledning vil til 

enhver tid finnes i den nettbaserte Utbruddsveilederen på www.fhi.no. 

Mattilsynets rutiner for samarbeid med andre etater er beskrevet i Mattilsynets Faglige 

beredskapsplan på matområdet (FBP) der det er snarvei til aktuelle dokumenter på Mattilsynets 

intranett. 

  

 

 21 Samarbeid i kommunene - Veiledning 

 

https://www.fhi.no/nettpub/utbruddsveilederen/sporreskjema-retningslinjer-og-andr/sporreskjema-og-retningslinjer/
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Brukerveiledning til retningslinjer for samarbeidet mellom Mattilsynets lokale 

avdeling og kommunen på det medisinskfaglige området  

Referanser til avsnitt og kapitler viser til Utbruddsveilederen. 

Avsnitt Side 

Hovedpunkter  

21.1 Formål og virkeområde  

21.2 Ansvar  

21.3 Varsling  

21.4 Vesuv – Vevbasert system for utbruddsvarsling  

21.5 Ansvar og oppgaver ved lokale utbrudd  

    -  Kommuneoverlegens ansvar og oppgaver  

    -  Mattilsynets ansvar og oppgaver  

    -  Fordeling av oppgaver ved intervjuer og prøvetaking  

    -  Samarbeidsgruppe  

    -  Informasjon til befolkningen  

21.6 Ansvar og oppgaver ved nasjonale utbrudd  

Hovedpunkter 

• Retningslinjene etablerer forpliktende rutiner som sikrer effektiv varsling, informasjonsutveksling 

og samarbeid mellom Mattilsynets lokale avdeling og kommuneoverlegen.  

• Virkeområdet er smittsomme sykdommer som kan skyldes mat, drikkevann eller dyr.  

• Ved utbrudd av denne typen sykdom i kommunen, har begge instanser et selvstendig ansvar for 

oppklaring og tiltak, innen hvert sitt område.  

• De har plikt til å gi hverandre bistand, råd og informasjon, slik at de i samarbeid kan oppklare 

utbruddet.  

• Det er gjensidig varslingsplikt mellom kommuneoverlegen og Mattilsynet.  

• Retningslinjene bør brukes til å lage en samarbeidsavtale som kan inkluderes i kommunenes 

beredskapsplaner. 

21.1  Formål og virkeområde 

Formålet med retningslinjene (kapittel 22) er å etablere klare og forpliktende rutiner som sikrer 

effektiv varsling, informasjonsflyt og samarbeid mellom kommunen ved kommuneoverlegen og 

Mattilsynets lokale avdeling. Virkeområdet for retningslinjene er smittsomme sykdommer hos 

mennesker som kan skyldes næringsmidler, dyr eller andre kilder under Mattilsynets 

forvaltningsområde. Drikkevann er inkludert i begrepet næringsmidler.  
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Retningslinjene finnes i Word-format i den nettbaserte Utbruddsveilederen på www.fhi.no, slik at 

teksten kan redigeres og tilpasses lokale forhold:   

 Retningslinjer for samarbeidet i kommunene 

21.2  Ansvar 

Mattilsynet og kommuneoverlegen har hvert sitt ansvarsområde som er bestemt i forskjellig 

regelverk. Ved utbrudd av smittsom sykdom blant innbyggerne i kommunen har begge et selvstendig 

ansvar for oppklaring og tiltak, innen hvert sitt område. De kan ikke lede eller koordinere hverandre, 

men har plikt til å gi hverandre bistand, råd og informasjon, slik at de i samarbeid kan oppklare 

utbruddet (kapittel 2).  

Rollefordelingen som retningslinjene bygger på, er hjemlet i matloven, smittevernloven, 

folkehelseloven og helseberedskapsloven, med forskrifter, og er i overensstemmelse med ansvars-, 

nærhets-, likhets- og samvirkeprinsippet (se Stortingsmelding nr. 29 (2011-2012)).  

Ansvars-, nærhets- og likhetsprinsippet forutsetter at det laveste operative nivå som har det daglige 

ansvaret under normale forhold, også har ansvaret ved akutte hendelser, som for eksempel et 

sykdomsutbrudd i en kommune. Samvirkeprinsippet stiller krav til at myndighet, virksomhet eller 

etat har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og 

virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering (se også folkehelseloven § 

4).  

Kommunens ansvar og kommunelegens oppgaver er regulert i smittevernloven §§ 7-1 og 7-2. Her 

fremgår det hva kommunen har ansvar for og hvilke oppgaver som er tillagt kommunelegens 

område. Kommunestyret har som kommunens øverste organ ansvaret for at oppgavene er organisert 

på en forsvarlig måte, og at vedtak som fattes er forsvarlige og innenfor rammene av regelverket. De 

kommunale oppgavene forutsetter blant annet at det er organisert en ordning for døgnberedskap. 

Løsningen med interkommunale organer kan gi effektiv utnyttelse av kompetanse, og er kanskje 

særlig aktuell i små kommuner der det kan være vanskelig å ha eget personell og utstyr i tilstrekkelig 

grad. Det er opp til kommunene å avgjøre hvorvidt de ønsker å benytte denne løsningen og hvilke 

tjenester som eventuelt skal inngå. Ved situasjoner der kommunelegen har behov for faglig bistand, 

er Folkehelseinstituttet tilgjengelig for råd og veiledning.  

Ifølge smittevernloven § 7-2 har kommuneoverlegen ansvaret for å organisere og lede 

helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer i sin kommune, herunder tiltak og 

beredskap. Dette gjelder også ved sykdomsutbrudd. Kommuneoverlegen har plikt til å utarbeide 

beredskapsplaner for dette arbeidet. Ved hjelp av retningslinjene dette dokumentet omhandler, kan 

kommuneoverlegen og Mattilsynet lage en samarbeidsavtale som kan inkluderes i kommunenes 

smittevernplaner og beredskapsplaner, der håndtering av sykdomsutbrudd er en viktig del.  

21.3  Varsling 

Dersom det oppstår mistanke om at et sykdomsutbrudd pågår, eller dersom et utbrudd er påvist, er 

det gjensidig varslingsplikt mellom kommuneoverlegen og Mattilsynets lokale avdeling. Denne 

plikten gjelder ikke bare ved mistenkt eller påvist utbrudd, men også for enkelttilfeller av zoonotisk 

sykdom hos dyr eller mennesker, som det er viktig at den andre etaten er gjort kjent med. 

https://www.fhi.no/nettpub/utbruddsveilederen/sporreskjema-retningslinjer-og-andr/sporreskjema-og-retningslinjer/
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Varslingsplikten omfatter dessuten smittebærertilstander hos dyr, dersom dette kan medføre 

smitterisiko for mennesker (kapittel 5). 

I henhold til smittevernloven § 4-10 skal Mattilsynet straks underrette kommuneoverlegen og 

Folkehelseinstituttet ved mistanke om eller tilfelle av smittsom dyresykdom som kan utgjøre en fare 

for mennesker eller ved mistanke om smittsom sykdom som formidles til mennesker via 

næringsmidler.  

Retningslinjene inneholder blant annet rutiner for varsling, både for enkeltstående sykdomstilfeller 

og for utbrudd (punkt 2 og 3 i retningslinjene).  

Kommuneoverlegen og Mattilsynet bør diskutere nøye hvordan varslingen av mistenkte utbrudd, 

andre akutte hendelser og enkeltstående tilfeller av zoonotisk sykdom skal foregå, for å finne en 

praktisk løsning som er gjennomførbar i kommunen innenfor rammen av gjeldende bestemmelser.  

Mattilsynet opplever at kommuneoverlegene av og til kan være vanskelig å komme i kontakt med i 

situasjoner der øyeblikkelig kontakt er nødvendig. I slike tilfeller kan Mattilsynet ta kontakt med 

Folkehelseinstituttet som uansett skal varsles direkte.  

For enkeltstående sykdomstilfeller bør partene diskutere hvilke sykdommer som skal varsles fra 

kommuneoverlegen til Mattilsynet og omvendt. Det er ikke gitt at hvert eneste tilfelle av for 

eksempel campylobacteriose trenger å varsles, men ved tilfeller av f. eks. botulisme, HUS og EHEC-

infeksjon vil det være behov for en rask oppfølging og en koordinert innsats. Enkelttilfeller av slike 

sykdommer skal derfor alltid varsles. 

21.4  Vesuv – Vevbasert system for utbruddsvarsling 

Varsler til Folkehelseinstituttet om utbrudd skal sendes så snart som mulig gjennom Vevbasert 

system for utbruddsvarsling (Vesuv) som finnes på instituttets nettsider under www.utbrudd.no, eller 

direkte på www.vesuv.no. Dette nettbaserte varslingssystemet er Folkehelseinstituttets og 

Mattilsynet felles system for å varsle mistenkte og påviste sykdomsutbrudd, der det er mistanke om 

smitte fra næringsmidler, dyr eller en annen kilde under Mattilsynets forvaltning.  

Utbrudd kan også varsles over telefon eller e-post, men varsling gjennom Vesuv skal uansett utføres 

så snart som mulig. Dersom utbruddet er alvorlig, og det er behov for umiddelbar kontakt, skal det 

først varsles over telefon for å sikre at varslet blir mottatt (avsnitt 5.1).  

Ved å varsle gjennom Vesuv oppnås følgende: 

• Folkehelseinstituttet mottar automatisk et varsel. 

• Ved lokale utbrudd kan kommuneoverlegen og Mattilsynets lokale avdeling varsle og informere 

hverandre, eventuelt etter at de først har varslet hverandre over telefon. Begge etater kan 

deretter på en enkel måte samarbeide om å oppdatere og supplere informasjonen i Vesuv 

etterhvert som oppklaringen av utbruddet går fremover, og etter at utredningen er ferdig. 

• Systemet kan også fungere som intern varsling og informasjonsutveksling mellom Mattilsynets 

kontorer. Mattilsynets hovedkontor har tilgang til rapporter om alle utbrudd varslet av 

Mattilsynet i Vesuv.  

http://www.utbrudd.no/
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• All informasjon om utbruddene samles i én database. Dermed får nasjonale myndigheter bedre 

data om forekomst av, og årsaker til, utbrudd i Norge ved å sammenstille og analysere 

opplysninger fra databasen. Slike opplysninger er retningsgivende for tiltak og prioriteringer, og er 

også nødvendig for å ivareta internasjonale forpliktelser om utbruddsvarsling og periodisk 

rapportering. 

21.5  Ansvar og oppgaver ved lokale utbrudd 

Et utbrudd defineres som lokalt hvis smittekilden er begrenset til én kommune. Slike utbrudd skal i 

henhold til ansvars-, nærhets- og likhetsprinsippet håndteres av lokale myndigheter, selv om det kan 

forekomme sykdomstilfeller blant innbyggere i andre kommuner (for eksempel utbrudd blant 

gjestene ved et hotell). Ved lokale utbrudd, er det viktig å skille mellom Mattilsynets og 

kommuneoverlegens roller.  

Kommuneoverlegens ansvar og oppgaver 

Så lenge det eneste faktum er at det er funnet smittsom sykdom blant mennesker, og det foreløpig 

ikke er dannet hypoteser om årsaken, ligger ansvaret for å starte oppklaringen av utbruddet hos 

kommuneoverlegen. 

Kommuneoverlegen har ansvaret for å lede og organisere den delen av oppklaringsarbeidet som 

foregår innen befolkningen, herunder blant annet:  

• karakterisere utbruddet og følge utbruddets utvikling (kapittel 8),  

• lage en kasusdefinisjon (kapittel 7),  

• sørge for at det blir etablert en foreløpig og om mulig en etiologisk diagnose (kapittel 6), og  

• identifisere smittekilden for pasientene ved hjelp av epidemiologiske og mikrobiologiske 

undersøkelser innen populasjonen der utbruddet foregår (kapittel 9 og 10).  

Kommuneoverlegen kan kontakte Folkehelseinstituttet for å be om råd, veiledning og informasjon, 

eller anmode om bistand fra Nasjonal feltepidemiologisk gruppe som på kort varsel kan rykke ut på 

stedet.  

Dersom det er mistanke om at utbruddet skyldes en smittekilde innen Mattilsynets 

forvaltningsområde, gir Mattilsynet informasjon, råd og bistand til kommuneoverlegen i dette 

arbeidet. Samtidig starter Mattilsynet oppklaringsarbeidet innen sitt ansvarsområde som beskrevet 

nedenfor.  

Kommuneoverlegen har ansvaret for å iverksette tiltak rettet direkte mot befolkningen med medhold 

i blant annet smittevernloven med forskrifter (kapittel 12) 

Mattilsynets ansvar og oppgaver 

Mattilsynets ansvar inntrer dersom det er mistanke om at utbruddet kan skyldes næringsmidler, dyr 

eller en annen kilde innen Mattilsynets forvaltningsområde. Straks det er rettet mistanke mot én 

eller flere mulige smittekilder eller virksomheter under Mattilsynets forvaltning, ligger ansvaret for 

den delen av oppklaringen som foregår innen produksjons- og distribusjonskjeden (matkjeden) hos 

Mattilsynet, herunder blant annet inspeksjon av impliserte virksomheter, prøvetaking i matkjeden og 

intervjuer med personell som håndterer næringsmidler eller dyr (avsnitt 9.1). Kommuneoverlegen gir 
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informasjon, råd og bistand til Mattilsynet i dette arbeidet, samtidig som kommuneoverlegen 

fortsetter oppklaringsarbeidet i befolkningen innenfor sitt ansvarsområde.  

Utbruddet er ikke oppklart før Mattilsynet har avdekket de forhold som var årsaken til at 

smittekilden ble kontaminert, slik at disse forholdene kan korrigeres og nye utbrudd forebygges. 

Mattilsynet fører tilsyn med at virksomhetene ivaretar sitt lovbestemte ansvar for eventuelle tiltak 

rettet mot smittekilden og innenfor produksjons- og distribusjonskjeden, med medhold i matloven 

med tilhørende forskrifter. Mattilsynet bruker om nødvendig formelle virkemidler for å tvinge det 

igjennom. Dersom virksomhetene ikke raskt tar dette ansvaret, kan Mattilsynet selv iverksette tiltak 

(kapittel 12).  

Fordeling av oppgaver ved intervjuer og prøvetaking 

Kommuneoverlegen har ansvaret for at det blir foretatt intervjuer av pasienter og eventuelle 

kontrollpersoner, dersom dette er nødvendig for oppklaringen av et sykdomsutbrudd. Dette gjelder 

både ved hypotesedannende pilotintervjuer (avsnitt 9.3) og ved epidemiologiske undersøkelser for å 

etterprøve hypoteser (avsnitt 10.2).  

Etter avtale med kommuneoverlegen kan Mattilsynet foreta slike intervjuer. Under pilotintervjuene 

er det viktig at intervjueren kan resonnere og improvisere ved hjelp av lokale og generelle 

kunnskaper om produksjon, distribusjon, tilberedning og omsetting av næringsmidler (se avsnitt 9.3). 

Slik kunnskap finnes ved Mattilsynets avdelinger.  

Hvis Mattilsynet foretar intervjuene i pasientenes hjem, kan tilsynet samtidig ta prøver av matrester, 

drikkevann og kjøkkenmiljø, samt sikre seg emballasjen til matvarene, der viktig informasjon for 

sporingsarbeidet finnes (avsnitt 9.3 og kapittel 11). Denne typen prøvetaking tilhører Mattilsynets 

ansvarsområde. Intervjueren kan også på vegne av og etter nærmere avtale med 

kommuneoverlegen, dele ut emballasje for avføringsprøver fra pasienten og andre i husholdningen, 

forklare hvordan prøven skal tas, og avtale hvordan prøven skal forsendes eller leveres (se punkt 8 i 

retningslinjene).  

Samarbeidsgruppe 

Ved utbrudd av smittsom sykdom blant innbyggerne i kommunen har kommuneoverlegen ansvaret 

for å innkalle Mattilsynet og andre berørte instanser til møter, eventuelt etablere en 

samarbeidsgruppe for å fordele oppgaver og koordinere oppklaringsarbeidet, hvis det er behov for 

det (se avsnitt 5.3).  

Straks gruppen er etablert er det nødvendig å informere medlemmene om regelverkets 

bestemmelser når det gjelder fordeling av ansvar og oppgaver mellom etatene (beskrevet i kapittel 

2). Dette bør være avklart på forhånd, for å unngå unødvendige diskusjoner om dette i en 

utbruddssituasjon. Når oppgaver skal fordeles, er det av kritisk betydning at samarbeidsgruppen tar 

hensyn til denne ansvarsfordelingen, så vel som til linjestyringen innen hver etat. 

Oppgavene til samarbeidsgruppen kan blant annet være å: 

• Fordele oppgaver og koordinere oppklaringsarbeidet i henhold til ansvarsprinsippet (kapittel 2). 

• Avtale rutiner for rapportering av fremdrift og resultater, i form av møter, telefonkontakt, e-post 

o.l. 

• Bli enige om relevante tiltak og hvordan disse skal iverksettes (kapittel 12). 
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• Beslutte hvilke prøver som skal samles inn, og hvilke laboratorieundersøkelser som skal 

rekvireres. 

• Ta beslutninger om å inspisere mistenkte virksomheter. 

• Planlegge og gjennomføre intervjuundersøkelser. 

• Planlegge og publisere informasjon til befolkningen gjennom massemedier. Avtale hva 

informasjonen skal bestå av, hvordan den skal utformes, og hvem som skal ivareta kontakt med 

massemedier og svare på henvendelser fra forbrukerne (avsnitt 5.4). Operative etterforskere bør 

skjermes mot tidkrevende mediehenvendelser; dette kan gjøres ved å utpeke en mediekontakt.  

• Kontakte Folkehelseinstituttet for å be om faglige råd, veiledning og informasjon, og eventuelt 

anmode om bistand fra Nasjonal feltepidemiologisk gruppe (kapittel 2). 

• Informere andre relevante samarbeidspartnere og etater, for eksempel helsetjenesten, 

sykehusavdelinger og mikrobiologiske laboratorier, samt vannverket og andre tekniske etater. 

• Utarbeide rapporter. 

Informasjon til befolkningen 

Ved lokale utbrudd har både kommuneoverlegen og Mattilsynet rett, og av og til plikt, til å informere 

befolkningen med hjemmel i henholdsvis smittevernloven og matloven. Det er viktig at begge parter 

har gjensidig respekt og forståelse for dette, og at slik forståelse etableres før utbrudd finner sted, 

for å unngå konflikter (kapittel 2). Et viktig bidrag til dette er å lage en samarbeidsavtale mellom 

etatene ved hjelp av retningslinjene.  

Når det foreligger et utbrudd, må man søke å bli enige om hvordan kontakt med befolkningen 

gjennom massemediene skal håndteres, og hvilket budskap som skal formidles. Detaljer om 

informasjon til befolkningen gjennom massemediene, finnes i avsnitt 5.4. 

21.6  Ansvar og oppgaver ved nasjonale utbrudd 

Et utbrudd defineres som nasjonalt dersom sentral ledelse og koordinering av oppklaringsarbeidet er 

nødvendig. Så godt som alle nasjonale utbrudd defineres ved at smittekilden er aktiv i flere 

kommuner, slik at utbruddet ikke kan håndteres av lokale myndigheter alene. 

Ved nasjonale utbrudd har Folkehelseinstituttet ansvaret for å lede og koordinere den delen av 

oppklaringsarbeidet som foregår innen befolkningen, mens Mattilsynet som før har ansvaret for 

oppklaring og tiltak innen matkjeden slik hovedkontoret bestemmer (se avsnitt 2.2). 

Folkehelseinstituttet skal samordne oppklaringen av utbruddet. Folkehelseinstituttet vil kontakte 

kommuneoverlegene i de berørte kommunene og anmode dem om bistand, hvis det er nødvendig.   
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   Retningslinjer for samarbeidet 

 

                                                                       

 

Retningslinjene revideres fortløpende ved behov. Oppdaterte retningslinjer vil til enhver 

tid finnes i den nettbaserte Utbruddsveilederen på www.fhi.no. 

Retningslinjene er tilgjengelige i Word-format, slik at teksten kan redigeres og tilpasses 

lokale forhold.  

Mattilsynets rutiner for samarbeid med andre etater er beskrevet i Mattilsynets Faglige 

beredskapsplan på matområdet (FBP) der det er snarvei til aktuelle dokumenter på Mattilsynets 

intranett. 

  

 

  22 Samarbeid i kommunene - Retningslinjer 

 

https://www.fhi.no/nettpub/utbruddsveilederen/sporreskjema-retningslinjer-og-andr/sporreskjema-og-retningslinjer/
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Retningslinjer for samarbeidet mellom Mattilsynets lokale avdeling 

og kommunen på det medisinskfaglige området  

Retningslinjene tar utgangspunkt i ansvarsfordelingen som følger av matloven, 

smittevernloven, folkehelseloven og helseberedskapsloven, med forskrifter. 

Retningslinjene bør brukes til å lage en samarbeidsavtale som kan inkluderes i 

kommunenes beredskapsplaner. Det er utarbeidet en Brukerveiledning for retningslinjene 

(kapittel 21).  

Referanser i parentes visert til avsnitt og kapitler i Utbruddsveilederen, Veileder i oppklaring av 

sykdomsutbrudd som skyldes smitte fra mat, vann eller dyr.  

1.  Formål 

Formålet med retningslinjene er å etablere klare og forpliktende rutiner som sikrer effektiv varsling, 

informasjonsflyt og samarbeid mellom …… kommune [sett inn navnet på kommunen] ved 

kommuneoverlegen (medisinskfaglig ansvarlig rådgiver) og Mattilsynet, Avdeling for …. [sett inn 

navnet på avdelingen] om smittsomme sykdommer hos mennesker som kan skyldes næringsmidler, 

dyr eller andre kilder under Mattilsynets forvaltningsområde. Med næringsmidler menes matvarer og 

drikkevarer, inkludert drikkevann.  

Formålet er også å etablere rutiner som sikrer at varslingsplikten til nasjonale myndigheter og at 

plikten til å sende inn smittestoffer, blir ivaretatt. 

2.  Varsling fra Mattilsynet til kommuneoverlegen 

Mattilsynet skal straks varsle kommuneoverlegen dersom: 

• Mattilsynet får mistanke om eller kjennskap til smittsom sykdom eller smittebærertilstand hos 

mennesker som kan skyldes næringsmidler, dyr eller en annen kilde under Mattilsynets 

forvaltningsområde. Dette gjelder både ved enkeltstående sykdomstilfeller og ved 

sykdomsutbrudd. 

• Mattilsynet får mistanke om eller påviser smittsom sykdom eller smittebærertilstand hos dyr som 

kan medføre smittefare for mennesker. 

• Mattilsynet har kjennskap til eller påviser smittestoffer, mikrobielle toksiner, kjemiske 

fremmedstoffer eller andre forhold i næringsmidler som indikerer fare for sykdom hos 

mennesker. Dette gjelder også dersom Mattilsynet påviser slike forhold i andre kilder under sitt 

forvaltningsområde enn næringsmidler, dersom disse forholdene utgjør en risiko for sykdom hos 

mennesker.  

Varslingen skal skje på følgende måte: 

 Enkeltstående sykdomstilfeller hos mennesker: Mattilsynet varsler straks kommuneoverlegen via 

telefon eller e-post. Mattilsynet sender deretter kopi av utfylt Spørreskjema fra pimærintervjuet 

med informanten (avsnitt 4.7 og kapittel 24 i Utbruddsveilederen) - eventuelt sammen med en 

vurdering – dersom det er foretatt slikt intervju.  
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 Mistanke om sykdomsutbrudd hos mennesker: Mattilsynet varsler straks kommuneoverlegen via 

telefon. Mattilsynet varsler Folkehelseinstituttet gjennom det Internettbaserte varslingssystemet 

Vesuv på www.utbrudd.no. Mattilsynet gir utbruddets ID-kode til kommuneoverlegen, slik at 

begge instanser kan lese, oppdatere og supplere informasjonen om utbruddet (jf. avsnitt 5.1 i 

Utbruddsveilederen).  

 Andre varsler: Mattilsynet varsler straks kommuneoverlegen via telefon eller e-post. 

 

Hvis kommuneoverlegen ikke er tilgjengelig, og det er behov for øyeblikkelig kontakt, skal 

stedfortreder varsles, men kommuneoverlegen skal likevel varsles ved første anledning.  

Dersom e-post benyttes, skal mottakeren bekrefte at varslet er mottatt, eventuelt ved hjelp av 

systemets lesebekreftelse. 

Kommentarer: 

Varsling fra Mattilsynet til helsetjenesten kan skje med personnavn, uten at vedkommende person 

har gitt sitt samtykke, dersom kommuneoverlegen ber om det, uten hinder av lovpålagt taushetsplikt 

(jf. smittevernloven § 4-10). Varslet skal som et minimum inneholde opplysninger om den antatte 

sykdommen, det antatte smittetidspunktet, personens alder og bostedskommune, samt eventuelt 

hvilket næringsmiddel som er mistenkt og hvor det ble frembudt. For antatt smitte fra dyr skal 

varslet inneholde opplysninger om den antatte sykdommen, pasientens alder og bostedskommune, 

samt eventuelt hvilket dyr som mistenkes og hvor det befinner seg (jf. avsnitt 5.1 i 

Utbruddsveilederen).  

Folkehelseinstituttet kan også varsles over telefon eller e-post, men varsling gjennom Vesuv skal 

uansett utføres så snart som mulig. Dersom utbruddet er alvorlig, eller det foreligger et enkelttilfelle 

av alvorlig sykdom hos dyr eller mennesker som krever umiddelbar kontakt, skal det først varsles 

over telefon for å sikre at varslet straks blir mottatt (avsnitt 5.1). Varsling over telefon eller e-post 

skal skje på følgende måte: 

• per e-post til utbrudd@fhi.no, 

• over telefon i arbeidstiden til 21 07 66 43, eller 

• over telefon utenom arbeidstiden til den døgnåpne Smittevernvakta på 21 07 63 48. 

3.   Varsling fra kommuneoverlegen til Mattilsynet 

Dersom kommuneoverlegen får mistanke om eller kjennskap til smittsom sykdom eller 

smittebærertilstand hos mennesker, og det er mistanke om at dette kan skyldes næringsmidler, dyr 

eller en annen kilde under Mattilsynets forvaltningsområde, skal kommuneoverlegen straks varsle 

Mattilsynet. Dette gjelder både ved enkeltstående sykdomstilfeller og ved utbrudd.  

Dersom kommuneoverlegen ikke oppnår kontakt med Mattilsynets lokale avdeling, skal 

regionkontoret varsles. 

Varsling fra kommuneoverlegen til Mattilsynet skal ikke skje med pasientnavn uten at vedkommende 

pasient har gitt samtykke til det. Varslet skal som et minimum inneholde opplysninger om den 

antatte sykdommen, det antatte smittetidspunktet, pasientens alder og bostedskommune, samt 

eventuelt hvilket næringsmiddel som er mistenkt og hvor det ble frembudt. For antatt smitte fra dyr 

skal varslet inneholde opplysninger om den antatte sykdommen, pasientens alder og 
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bostedskommune, samt eventuelt hvilket dyr som mistenkes, og hvor det befinner seg (jf. MSIS-

forskriften §§ 3.9 og 3.10 med merknader).  

Varslingen skal skje på følgende måte: 

 Enkeltstående tilfeller: Kommuneoverlegen varsler straks Mattilsynet via telefon eller e-post. 

 Mistanke om utbrudd: Kommuneoverlegen varsler straks Mattilsynet via telefon. 

Kommuneoverlegen varsler Folkehelseinstituttet gjennom det Internettbasert varslingssystemet 

Vesuv på www.utbrudd.no. Kommuneoverlegen gir utbruddets ID-kode til Mattilsynet, slik at 

begge instanser kan lese, oppdatere og supplere informasjonen om utbruddet (jf. avsnitt 5.1 i 

Utbruddsveilederen).  

Hvis varslet til Mattilsynet formidles via telefon, kan den døgnåpne vakttelefonen 22 40 00 00 

benyttes. Dersom e-post blir brukt, skal mottakeren bekrefte at varslet er mottatt, eventuelt ved 

hjelp av systemets lesebekreftelse. 

Folkehelseinstituttet kan også varsles over telefon eller e-post, som beskrevet under punkt 2 i disse 

retningslinjene, men varsling gjennom Vesuv skal uansett utføres så snart som mulig. 

4.   Varsling fra kommuneoverlegen til Folkehelseinstituttet  

Kommuneoverlegen har ansvaret for å påse at varslingsplikten til Folkehelseinstituttet blir overholdt 

(jf. kapittel 5 i Utbruddsveielederen). 

Kommuneoverlegen skal straks varsle Folkehelseinstituttet dersom det er mistanke om eller er påvist 

utbrudd av smittsom sykdom hos mennesker, eller enkelttilfeller av visse alvorlige, smittsomme 

sykdommer som omfattes av varslingsplikten i MSIS-forskriften kapittel 3.  

Varslingen til Folkehelseinstituttet skal skje på følgende måte: 

 Mistanke om utbrudd: Kommuneoverlegen varsler Folkehelseinstituttet som beskrevet under 

punkt 2 og 3 i disse retningslinjene.  

 Enkelttilfeller av varslingspliktige sykdommer: Kommuneoverlegen varsler Folkehelseinstituttet 

ved å ringe 21 07 63 48 (i arbeidstiden) eller til den døgnåpne Smittevernvakta på telefon 21 07 

63 48 (utenom arbeidstiden). 

Kommuneoverlegen varsler Mattilsynet hvis sykdommen eller utbruddet kan skyldes smitte fra 

næringsmidler, dyr eller en annen kilde under Mattilsynets forvaltningsområde som beskrevet i 

avsnitt 3 i disse retningslinjene. 

5.   Varsling og informasjon til andre instanser 

Ved mistenkt eller påvist sykdomsutbrudd i befolkningen har kommuneoverlegen ansvaret for å 

varsle eller informere legene i kommunen, legevakta, det lokale medisinsk mikrobiologiske 

laboratoriet og eventuelt også andre sykehusavdelinger, samt kommuneoverleger i nabokommuner, 

dersom det er nødvendig.  

Mattilsynets lokale avdelinger har ansvaret for å varsle oppover i egen linje, til regionkontor og 

hovedkontor, i henhold til interne bestemmelser innen Mattilsynet. Mattilsynet har også ansvaret for 

http://www.utbrudd.no/
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å varsle lokale forurensningsmyndigheter samt teknisk etat og andre kommunale etater, hvis det er 

nødvendig. 

 

6.   Innhenting av opplysninger, råd og bistand fra Folkehelseinstituttet 

Ved mistenkt eller påvist sykdomsutbrudd kan kommuneoverlegen og Mattilsynet kontakte 

Folkehelseinstituttet for å be om opplysninger og faglige råd, eller anmode om bistand fra Nasjonal 

feltepidemiologisk gruppe (jf. kapittel 2 i Utbruddsveilederen). Folkehelseinstituttet kan kontaktes 

ved å ringe 21 07 63 48 (i arbeidstiden) eller til den døgnåpne Smittevernvakta på telefon 21 07 63 48 

(utenom arbeidstiden). 

7.   Ansvar, møter og samarbeidsgruppe 

Ved utbrudd av smittsom sykdom blant innbyggerne i kommunen, har kommuneoverlegen ansvaret 

for å lede og organisere den delen av oppklaringsarbeidet som foregår innen befolkningen. 

Kommuneoverlegen har ansvaret for å iverksette eventuelle tiltak rettet direkte mot befolkningen 

med medhold i blant annet smittevernloven med forskrifter.  

Mattilsynets ansvar inntrer dersom det er mistanke om at utbruddet kan skyldes næringsmidler, dyr 

eller en annen kilde under Mattilsynets forvaltningsområde. Mattilsynet har ansvaret for å lede og 

organisere oppklaringsarbeidet innen matkjeden. Mattilsynet har ansvaret for at det blir iverksatt 

eventuelle tiltak rettet mot smittekilden og innenfor produksjons- og distribusjonskjeden med 

medhold i matloven med tilhørende forskrifter. Mattilsynet fører tilsyn med at virksomheter 

oppfyller sine lovpålagte plikter.  

Mattilsynet og kommuneoverlegen gir hverandre opplysninger, råd og bistand slik at de kan utføre 

oppklaringsarbeidet innen hvert sitt ansvarsområde. 

Ved utbrudd av smittsom sykdom blant innbyggerne i kommunen har kommuneoverlegen ansvaret 

for å innkalle Mattilsynet og andre berørte instanser til møter, eventuelt etablere en 

samarbeidsgruppe for å fordele oppgaver og koordinere oppklaringsarbeidet, dersom det er behov 

for det (se brukerveiledningen og avsnitt 5.3 i Utbruddsveilederen). 

Ved lokale utbrudd har både kommuneoverlegen og Mattilsynet rett, og av og til plikt, til å informere 

befolkningen med hjemmel i henholdsvis smittevernloven og matloven. Når det foreligger et 

utbrudd, må man søke å bli enige om hvordan kontakt med befolkningen gjennom massemediene 

skal håndteres, og hvilket budskap som skal formidles (jf. avsnitt 5.4 i Utbruddsveilederen).  

Utbrudd der pasientene er bosatt i flere kommuner, for eksempel to eller flere nabokommuner, kan 

også håndteres av lokale myndigheter, dersom det er overveiende sannsynlig at smittekilden er lokal. 

I slike tilfeller kan de berørte kommuneoverlegene i samråd utpeke en leder som får ansvaret for å 

koordinere oppklaringsarbeidet innen helsetjenestens ansvarsområde.  

8.   Innsamling og analyse av prøvemateriale 

Mattilsynet har ansvaret for å samle inn prøvemateriale og rekvirere analyser av prøver fra 

næringsmidler, dyr, fôr, andre innsatsvarer, miljø og enhver annen kilde innen sitt 

forvaltningsområde. Analysene foretas av laboratoriet som utfører oppdrag for Mattilsynet. 

Kommuneoverlegen har ansvaret for at det blir samlet inn prøvemateriale og rekvirert analyser av 

prøver fra mennesker, herunder pasienter, smittekontakter og mulige smittebærere. Analysene 
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utføres ved det lokale medisinsk mikrobiologiske laboratoriet, med unntak av undersøkelse for 

botulinumtoksin som utføres ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, Norges miljø- og 

biovitenskapelige universitet (NMBU Veterinærhøgskolen) (jf. avsnitt 6.2 i Utbruddsveilederen). Ved 

mistanke om virus- eller parasittetiologi kan det lokale laboratoriet gi opplysning om hvor 

prøvematerialet skal sendes, dersom laboratoriet selv ikke utfører slike undersøkelser. 

Under kommuneoverlegens ledelse og ansvar kan Mattilsynet dele ut prøvetakingsutstyr og 

emballasje til faecesprøver samt foreta innsamling og innsending av slike prøver fra mennesker. 

Kommuneoverlegen sørger for at det blir fremskaffet nødvendige prøveglass og annet utstyr, samt 

emballasje og rekvisisjoner. Kommuneoverlegen må på forhånd informere virksomheter eller 

pasienter om begrunnelsen og hjemmelsgrunnlaget for prøvetakingen, og gi beskjed om at 

Mattilsynet kommer til å dele ut og samle inn prøveglassene på kommuneoverlegens vegne.  

9.  Innsending av smittestoffer  

Mattilsynet har ansvaret for å påse at laboratorier som utfører analyser av mistenkte smittekilder, 

sender inn smittestoffer til det nasjonale referanselaboratoriet medisinsk mikrobiologi, som har 

overvåkingsansvaret for det aktuelle smittestoffet i befolkningen, sammen med nødvendige 

opplysninger (avsnitt 10.1 i Utbruddsveilederen). Hensikten er at smittestoffet raskt skal kunne 

sammenlignes med isolater fra pasientene i et utbrudd. Slik innsending kan også være nødvendig ved 

smitteoppsporing i forbindelse med enkeltstående sykdomstilfeller.  

For de smittestoffer der Mattilsynet har oppnevnt nasjonale referanselaboratorier for mat, dyr og fôr 

(NRL), skal isolater samtidig sendes dit. Innsending av smittestoffer skal skje i henhold til enhver tid 

gjeldende lov- og regelverk, og avtaler.  

10.   Inspeksjoner 

Mattilsynet har ansvaret for inspeksjoner av: 

 lokaler der mistenkte næringsmidler, fôr, innsatsvarer eller andre kilder under Mattilsynets 

forvaltning er produsert, videreforedlet, tilberedt, oppbevart eller omsatt, 

 husdyrrom, beiteområder for husdyr o.l.,  

 systemer for drikkevannsforsyning, inkludert vannverk, ledningsnett og nedbørsfelt, og  

 andre lokaler eller fasiliteter på ulike trinn i produksjons- og distribusjonskjeden. 

11.  Intervjuer  

Ved sykdomsutbrudd blant innbyggerne i kommunen har kommuneoverlegen ansvaret for at det blir 

foretatt intervjuer av pasienter og eventuelle kontrollpersoner, dersom slike intervjuer er 

nødvendige for oppklaringsarbeidet. Dette gjelder både ved hypotesedannende pilotintervjuer (jf. 

avsnitt 9.3 i Utbruddsveilederen) og ved epidemiologiske undersøkelser for å etterprøve hypoteser 

(avsnitt 10.2).  

For hvert enkelt utbrudd blir Mattilsynet og kommuneoverlegen enige om hvilken etat som skal 

foreta intervjuene og analysere opplysningene som intervjuene frembringer.  

Kommuneoverlegen har ansvaret for å innhente informert samtykke fra pasienter som skal 

intervjues, normalt ved hjelp av pasientens primærlege. Dersom det er nødvendig for rask oppklaring 

av et utbrudd av smittsom sykdom, kan kommuneoverlegen eller Folkehelseinstituttet etablere 
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direkte kontakt med pasienten, pasientens foreldre eller andre pårørende, uten først å kontakte 

primærlegen (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften § 2-6). 

Mattilsynet har ansvaret for å foreta primærintervjuer av personer som selv kontakter tilsynet med 

mistanke om sykdom som kan skyldes næringsmidler, dyr eller andre kilder under Mattilsynets 

forvaltningsområde (jf. avsnitt 4.7 i Utbruddsveilederen). Mattilsynet skal varsle kommuneoverlegen 

om slike henvendelser, som beskrevet under punkt 2 i disse retningslinjene.  

Mattilsynet har ansvaret for å innhente informasjon fra virksomheter og fra enkeltpersoner ansatt i 

virksomheter som produserer, videreforedler, tilbereder, serverer eller distribuerer næringsmidler 

eller som holder husdyr, samt fra enhver annen virksomhet som er under Mattilsynets 

forvaltningsområde.  

12.   Lister over instanser som skal varsles eller informeres 

Kommuneoverlegen og Mattilsynet har på sine respektive områder ansvar for at det blir laget og 

vedlikeholdt lister over personer og instanser som det er aktuelt å varsle eller informere ved mistenkt 

eller påvist sykdomsutbrudd i befolkningen, eller ved andre akutte hendelser (se avsnitt 2 og 3 i disse 

retningslinjene). Listene skal inneholde informasjon om hvordan kontakt kan etableres på kort varsel, 

også utenfor arbeidstiden. 

13.   Oppbevaring og bruk av fortrolige opplysninger 

Alle opplysninger om personer, friske som syke, er strengt fortrolige og er underlagt lovbestemt 

taushetsplikt. Kommuneoverlegen og Mattilsynet har begge et selvstendig ansvar for at opplysninger 

om personer samt fortrolige opplysninger om virksomheter, blir registrert, oppbevart, distribuert og 

brukt i henhold til gjeldende bestemmelser.  

14.   Vedlikehold og evaluering av retningslinjene 

Retningslinjene skal evalueres årlig og revideres ved behov i forbindelse med kontaktmøter mellom 

Mattilsynet og kommunen på det medisinskfaglige området. 

Retningslinjene kan også revideres i forbindelse med den evaluering som foretas etter at 

oppklaringen av et sykdomsutbrudd er avsluttet (jf. kapittel 13 i Utbruddsveilederen). 

 

Sted: Dato: 

Underskrifter 

  

 

Mattilsynet, Regionkontoret for [sett inn navnet på 

regionen], Avdeling for [sett inn navnet på avdelingen] 
[Sett inn navnet på kommunen] kommune 
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Liste over instanser det er aktuelt å varsle eller informere 

Aktuelle instanser Adresse Telefon og e-post 

Kommuneoverlegen *   

Kommuneoverlegens stedfortreder   

Rådmannen i kommunen   

Mattilsynet lokale avdeling *   

Mattilsynets regionkontor   

Folkehelseinstituttet * Postboks 4404 Nydalen 

0403 Oslo 

I arbeidstiden: 21 07 66 43  

Smittevernvakta: 21 07 63 48 

utbrudd@fhi.no 

Folkehelseinstituttets referanselaboratorium 

for enteropatogene bakterier 

Postboks 4404 Nydalen 

0403 Oslo 

21 07 64 24 

SMAN-Reflab@fhi.no 

Fylkesmannen (fylkeslegen)    

Medisinsk mikrobiologisk laboratorium   

Oppdragslaboratorier for Mattilsynet   

Lokal forurensningsmyndighet   

Kommunens tekniske etat   

Andre relevante kommunale etater   

Legevakta   

Legekontorene i kommunen   

Praktiserende veterinærer i kommunen   

Kommuneleger i nabokommuner   

Veterinærhøgskolen NMBU (analyse for 

botulinumtoksin) 

  

Veterinærinstituttet   

* Disse instansene omfattes av regelverkets bestemmelser om pliktig varsling (jf. kapittel 5 i 

Utbruddsveilederen). 
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Brukerveiledning til spørreskjemaet   

 

                                                                                        

 

Brukerveiledningen revideres fortløpende ved behov. Oppdatert brukerveiledning vil til 

enhver tid finnes i den nettbaserte Utbruddsveilederen på www.fhi.no. 
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Brukerveiledning til spørreskjema Mattilsynet kan bruke ved henvendelse fra 

personer som mener de er blitt syke av maten 
 

Referanser til avsnitt og kapitler viser til Utbruddsveilederen, Veileder i oppklaring av 

sykdomsutbrudd som skyldes smitte mat, vann eller dyr. 

 

Avsnitt Side 

Hovedpunkter  

Innledning  

Forslag til spørreskjema  

Skjemaet kan brukes ved pliktig varsling  

Hindre at utbrudd oppstår  

 

Hovedpunkter 

• Mattilsynet blir ikke sjelden kontaktet av personer som mener de kan ha blitt syke av noe de har 

spist eller drukket.  

• Det er laget et forslag til spørreskjemaskjema som hver enkelt etat kan redigere selv, dersom de 

ønsker det. Spørreskjemaet fylles ut mens samtalen med informanten pågår, for å notere og 

systematisere informasjonen (se avsnitt 4.7).  

• Skjemaet gjør det lettere å huske hvilke opplysninger som bør innhentes, slik at ikke noe blir 

glemt.  

• Skjemaet vil også gjøre det enklere å ivareta varslingsplikten.  

 

Innledning 

Mattilsynet blir ikke sjelden kontaktet av personer som mener de kan ha blitt syke av noe de har spist 

eller drukket. Da kan det være nyttig å ha et spørreskjema som kan fylles ut mens samtalen med 

informanten pågår, for å notere og systematisere informasjonen. Med et slikt skjema for hånden er 

det også lettere å huske hvilke opplysninger som bør innhentes, slik at ikke noe blir glemt.  

Skjemaet er først og fremst ment å være en huskelapp for intervjueren, slik at ikke viktige 

opplysninger blir uteglemt. Informanten må få anledning til å snakke fritt, uten unødvendige 

avbrytelser. Dette utelukker ikke at intervjueren forsøker å styre samtalen. 

Primærintervjuet kan ikke erstatte det omfattende, hypotesedannende pilotintervjuet, der formålet 

er å identifisere felles eksponeringer blant pasienter i et utbrudd som allerede er erkjent (avsnitt 

9.3). Primærintervjuet er på sin side beregnet på personer som i utgangspunktet ikke kan knyttes til 

noe kjent utbrudd. 

 

Alle opplysninger om personer, friske som syke, er strengt fortrolige og er underlagt lovbestemt 

taushetsplikt. Helsemyndighetene og Mattilsynet har begge et selvstendig ansvar for at opplysninger 

om personer blir registrert, oppbevart, distribuert og brukt i henhold til gjeldende bestemmelser. 

 

      
 



 
Side 200 

 

Forslag til spørreskjema 

Det er laget et forslag til spørreskjemaskjema som hver enkelt etat kan redigere selv, dersom de 

ønsker det. Skjemaet finnes i Word-format i Utbruddsveielederen på www.fhi.no og i kapittel 24: 

 Spørreskjema for pimærintervjuet 

Informasjonen som skal innhentes, kan deles inn slik: 

 HVA: Hva er informantens problem? (for eksempel beskrivelse av symptomene, er lege 

kontaktet, om det er tatt prøver osv.) 

 NÅR: Når ble informanten syk, og hvor lenge varte sykdommen? 

 HVEM: Er andre personer blitt syke med samme symptomer? Når ble de syke? Noter navn, alder 

og kontaktinformasjon 

 HVORFOR og HVORDAN: Hva mener informanten er årsaken til sykdommen? Hva har 

vedkommende spist og gjort i tiden før sykdommen startet? Hva har andre syke eller friske 

personer spist? 

Skjemaet dreier seg hovedsakelig om næringsmiddelbårne sykdommer, siden smitte fra 

næringsmidler er langt vanligere enn smitte direkte fra dyr, eller indirekte fra andre dyreprodukter 

enn mat. Dette skjemaet kan være tilstrekkelig til at mistanken om utbrudd vekkes, og til å komme 

på sporet av årsaken til utbruddet. Ofte kan intervju med én person være nok til at mistanken rettes 

mot ett enkelt måltid eller en matvare, særlig hvis vedkommende har kjennskap til hva andre syke og 

friske personer i utbruddspopulasjonen har spist eller gjort.  

 

 

 

Husk at mange sykdommer som smitter via mat, også kan skyldes andre årsaker som vann, person-

til-person-smitte og kontakt med dyr. Hver åpen for at sykdommen kan skyldes slike forhold, og ta 

det ikke for gitt at matvarer er smittekilden.  

Skjemaet kan brukes ved pliktig varsling 
 

Som beskrevet i kapittel 5 skal Mattilsynets lokale avdeling varsle kommuneoverlegen ved slike 

henvendelser, for eksempel ved å sende en utfylt kopi av skjemaet. Dersom det er mistanke om eller 

påvist sykdomsutbrudd, kan informasjonen fra primærintervjuet være nyttig når kommuneoverlegen 

i samarbeid med Mattilsynet skal varsle Folkehelseinstituttet.  

Personer som henvender seg til helsevesenet eller Mattilsynet, er ikke alltid selv klar over at de er 

en del av et utbrudd. Selv om informantene er klar over at flere er syke, vil de ikke nødvendigvis 

fortelle dette spontant.  

 

Det er derfor viktig å få brakt på det rene hvorvidt informanten kjenner til om flere personer er blitt 

syke samtidig med samme symptomer, for å avdekke om det i virkeligheten foreligger et utbrudd 

og for å kartlegge omfanget. 

https://www.fhi.no/nettpub/utbruddsveilederen/sporreskjema-retningslinjer-og-andr/sporreskjema-og-retningslinjer/
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Dersom Mattilsynet får mistanke om at informanten har en alvorlig sykdom som omfattes av 

varslingsplikten for enkelttilfeller (for eksempel botulisme eller HUS, se avsnitt 5.1), og 

kommuneoverlegen ikke er tilgjengelig, skal Folkehelseinstituttet varsles direkte, men 

kommuneoverlegen skal likevel varsles ved første anledning (se kapittel 21 og 22). 

 Retningslinjer for samarbeidet i kommunene 

 Brukerveiledning for retningslinjene 

 

Dersom Mattilsynet har mistanke om at henvendelsen kommer fra en person som kan være pasient i 

et nasjonalt utbrudd, skal både hovedkontoret i Mattilsynet og Folkehelseinstituttet varsles direkte. 

Hindre at utbrudd oppstår 

Opplysninger fra enkeltpersoner kan gjøre det nødvendig å iverksette øyeblikkelige tiltak for å hindre 

at utbrudd oppstår. Dette er særlig aktuelt dersom informanten tilhører en smittefaregruppe: 

• Personer som håndterer næringsmidler i sitt yrke, og som kan spre sykdommen videre 

• Andre personer som i kraft av sitt yrke eller oppholdssted representerer ekstra stor fare for 

smittespredning, blant annet ansatte ved sykehus og eldresentre, samt barn og ansatte i 

barnehager o.l. (avsnitt 12.1). 

Informanter med gastrointestinale symptomer, og som tilhører en av disse smittefaregruppene, bør 

oppfordres til å søke lege for å undersøke om de skiller ut en patogen mikrobe. Slike personer bør 

ekskluderes fra arbeid eller andre situasjoner der de kan spre smitte, inntil de kan erklæres 

smittefrie. Det er derfor nødvendig å innhente informasjon om yrke og arbeidssted under 

primærintervjuet. Råd om kontroll og oppfølging av pasienter med tarminfeksjon, for å forebygge 

smittespredning, finnes i et eget temakapittel i Smittevernveilederen fra Folkehelseinstituttet og i 

kapittel 30: 

 Kontroll og oppfølging av pasienter med tarminfeksjon 

 

Det er også viktig å danne seg en mening om sykdommen kan skyldes andre eksponeringer 

(medisiner, alkohol, stress) eller underliggende sykdommer (allergi, intoleranse, kroniske mage- 

tarm-sykdommer etc.) som kan forklare tilstanden (avsnitt 4.6). 

 

  

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/19.-kontroll-og-oppfolging-av-pasie/
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/19.-kontroll-og-oppfolging-av-pasie/
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Spørreskjema til primærintervjuet  

 

 

Spørreskjema Mattilsynet kan bruke ved henvendelse fra personer som 

mener de er blitt syke av maten 
 

 

 

 

 

Spørreskjemaet revideres fortløpende ved behov. Oppdatert spørreskjema vil til enhver tid finnes i 

den nettbaserte Utbruddsveilederen på www.fhi.no. 

 

Skjemaet er tilgjengelig i Word-format, slik at teksten kan redigeres og tilpasses det aktuelle 

utbruddet og lokale forhold.  
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Henvendelse om antatt næringsmiddelbåren sykdom 

 
 
Navn på intervjuer:  ......................................................................        Dato for intervju:  ............................................. 
 
 

■   Opplysninger om informanten 

Navn:  

Alder  

Yrke:  

Adresse:  

Telefon / e-post  for senere kontakt:   

 
 
 

■   Opplysninger om sykdommen 

 

Når ble du syk? Dato / klokkeslett 

Hvor lenge var du syk? Dager / timer                                          Antall dager sykmeldt:  

 
Hvilke symptomer hadde du? (Noter hvilke symptomer som startet først og hvilke som dominerte) 

 

Symptomer Ja Nei Usikker Når startet symptomene?             Hvor lenge varte de? 

Kvalme     

Oppkast     

Magesmerter     

Diaré  (antall løse avføringer per dag)     

Blod i avføringen     

Feber (subjektiv eller målt)    Temp? 

Andre symptomer, nevrologiske?     

 

Har du kontakter lege?        Hvem? 

Ble det tatt avføringsprøve?    Diagnose? 

 
Henvis til fastlegen ved spørsmål om behandling eller andre medisinske problemer. 
 
 

■  Opplysninger om andre som ble syke 

 
Kjenner du til andre personer som ble syke med samme symptomer som deg? 

 

 Ja          Nei           Usikker         Hvis ja, noter navn, alder, telefon - og når sykdommen startet: 

  

  

  

 

Er vedkommende medlem av samme husholdning som deg?         Ja           Nei        

Har vedkommende spist samme sted som deg?                                Ja           Nei               

Hvis ja, hvor? 

Har noen av disse kontaktet lege?                                                         Tatt avføringsprøve? 
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Hva tror du er årsaken?   Mistenker du et spesielt måltid, matvare, dyr?    Hvorfor?     Hvordan ble mistenkte retter tilberedt? 

 

 

Finnes det rester av den mistenkte maten?         Ja            Nei             Hva slag?   

Avtal levering eller henting av prøver: Når?   Hvordan?       Be informanten ta vare på emballasjen! 

 
 

Andre opplysninger Ja Nei  

Arbeider du med tilberedning, servering eller produksjon av mat?    

Er du tilknyttet en institusjon, f.eks. sykehus, eldresenter, barnehage?    

Var du utenlands i tiden før sykdommen?   Hvor?   Når?     

Spiste du mat fra restaurant eller annet storkjøkken?   Hvor?   Når?    

Har du drukket ubehandlet drikkevann?    

Hadde du kontakt med dyr? *    

Har du matallergi eller intoleranse?    

Har du kroniske mage-tarm-problemer?    

 
* Dersom det er mistanke om smitte direkte fra dyr, spør hva slags dyr vedkommende var i kontakt med, hvor og når. 
 
 

■  Kostanamnesen 

 
 

Dersom informanten ikke har begrunnet mistanke til et spesielt måltid, matvare eller rett, som du finner sannsynlig, kan det være aktuelt å ta 

opp en mer fullstendig kostanamnese. Husk at de fleste, ofte feilaktig, mistenker det siste måltidet før de ble syke, eller produkter som har fått 

negativ omtale i massemedia.  

Noter hva vedkommende har spist i tiden før sykdommen startet. Hvis symptomene tyder på at det er en intoksikasjon: de siste åtte timene 

før sykdommen. Hvis symptomene tyder på en infeksjon: de siste 3-4 dagene før sykdommen. Hvis diagnosen er kjent, bruk 

inkubasjonsperioden for sykdommen (se bakgrunnskapittelet i Utbruddsveilederen om Næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser). 

Dersom flere er blitt syke, noter hvilke måltider og matvarer som var felles for de syke. Noter også hvor og når maten ble spist.  

(Se neste side) 
  

■  Opplysninger om årsaken til sykdommen 
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Dato Frokost  Lunsj Middag  Annen mat 
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Hvordan kan jeg kontakte deg senere?   
 

 
 

Takk for at du tok kontakt!    
 

Husk å varsle kommuneoverlegen   
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Brukerveiledning for spørreskjemaet   

 

 

 

 

 

Brukerveiledningen revideres fortløpende ved behov. Oppdatert brukerveiledning vil til 

enhver tid finnes i den nettbaserte Utbruddsveilederen på www.fhi.no. 
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Brukerveiledning til spørreskjema for hypotesedannende 

pilotintervju  

Referanser til avsnitt og kapitler visert til Utbruddsveilederen, Veileder i oppklaring av 

sykdomsutbrudd som skyldes smitte mat, vann eller dyr. 

Avsnitt Side 

Hovedpunkter   

25.1   Når er det aktuelt å gjennomføre et pilotintervju?  

25.2   Spørreskjemaet  

25.3   Gjennomføring av intervjuet  

25.4   Hvem skal intervjues?  

25.5   Samtykke og taushetsplikt  

25.6   Hvilken periode skal du intervjue for?  

25.7   Råd til pilotintervjuere  

      -  Før intervjuet  

      -  Under intervjuet  

25.8   Spør om detaljerte opplysninger  

25.9   Innsamling av prøver  

25.10  Oppfølgingsintervju  

 

Hovedpunkter  

• Dersom man ikke har lykkes i å danne sterke hypoteser om smittekilden, kan man gjennomføre 

systematiske, hypotesedannende pilotintervjuer av utvalgte pasienter.  

• Pasientene blir intervjuet om hva de har spist og gjort i tiden før sykdommen startet 

(inkubasjonsperioden), ved hjelp av et detaljert spørreskjema. Skjemaet kan redigeres for å 

tilpasses det aktuelle utbruddet og vanlige smittekilder for den aktuelle sykdommen. Det er 

utarbeidet en serie sykdomsspesifikke skjema.  

• Hensikten er å identifisere eksponeringer som er felles for alle eller mange av pasientene. 

• Dette krever intervju med anslagvis 5-15 pasienter som nylig har vært syke, og som er 

representative for utbruddet. 

• Men, pasienter som skiller seg ut, kan gi verdifulle opplysninger. Dersom det er få pasienter i 

utbruddet, kan alle intervjues, men fortrinnsvis de som sist ble syke og som derfor husker best. 

• Intervjuene bør gjennomføres så snart som mulig etter sykdomsdebut, før pasientene har glemt 

viktige detaljer. Undersøkelsen må derfor settes i gang parallelt med annet oppklaringsarbeid.  

• Det er en fordel om intervjuene foretas hjemme hos pasientene. I så fall kan intervjueren samtidig 

ta prøver av matvarer, matrester og drikkevann. 
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• Lever eller send spørreskjemaet til pasienten på forhånd, med spørsmål om vedkommende kan 

fylle ut skjemaet før intervjuet. Dette øker kvaliteten på svarene.  

• For hvert næringsmiddel pasienten husker å ha spist eller drukket, skal det innhentes detaljerte 

opplysninger. Slike opplysninger bør om mulig også innhentes, dersom pasienten er usikker på om 

vedkommende har spist næringsmiddelet. 

 

25.1  Når er det aktuelt å gjennomføre et pilotintervju? 

Det er aktuelt å gjennomføre hypotesedannende pilotintervjuer i utbrudd der smitte fra 

næringsmidler eller dyr er antatt å være årsaken, men hvor smittekilden forøvrig er ukjent og alle 

muligheter må holdes åpne. Hensikten med slike pilotintervjuer er å danne hypoteser om 

smittekilden ved å identifisere faktorer som er felles for alle eller de fleste pasientene. Hypotesene 

kan deretter utprøves ved mikrobiologiske analyser av mistenkte kilder, analytisk epidemiologiske 

metoder, inspeksjoner, sporing eller ved kombinasjoner av slike metoder (kapittel 10).  

Den teoretiske bakgrunnen for pilotintervjuene er beskrevet i avsnitt 9.3. 

Intervjuene bør utføres så snart som mulig etter at sykdommen hos den enkelte pasient startet, slik 

at ikke viktige detaljer blir glemt. Pilotintervjuene bør derfor settes i gang parallelt med annet 

oppklaringsarbeid.  

Ikke nødvendig med pilotintervju hvis bare ett eller noen få måltider er aktuelle 

Det er ikke nødvendig å bruke et omfattende spørreskjema i utbrudd der man allerede i 

utgangspunktet har klar mistanke til ett enkelt eller noen få måltider som er konsumert av et 

begrenset antall personer (for eksempel et selskap, gjestene ved et hotell, en barnehage eller en 

sykehusavdeling – en kohort). I slike utbrudd vil det være ønskelig og mulig å intervjue alle som var til 

stede, både friske og syke, eller et tilfeldig utvalg av dem, om hva som ble spist, ved hjelp av menyen 

– en såkalt retrospektiv kohortundersøkelse (avsnitt 10.2).  Hvis antallet personer i 

utbruddspopulasjonen er svært lavt, og det følgelig ikke er statistisk grunnlag for en 

kohortundersøkelse, kan slike intervjuer likevel gi informasjon som er nyttig for å danne hypoteser 

om smittekilden. De fungerer dermed på samme måte som et pilotintervju, men er begrenset til de 

matvarene eller rettene som ble servert ved måltidene som mistenkes (se kapittel 27 og 28). 

• Mal for spørreskjema til kohortundersøkelser 

• Brukerveiledning for spørreskjemaet 

25.2  Spørreskjemaet 

Det er utarbeidet et generelt spørreskjema (gjengitt i kapittel 26) og en serie sykdomsspesifikke 

skjema som vektlegger de mest aktuelle smittekildene for hver enkelt sykdom. Skjemaene må ikke 

nødvendigvis følges blindt, men kan redigeres slik at de er tilpasset det aktuelle utbruddet og lokale 

forhold. Skjemaene kan lastes ned enten som PDF og eller i Word-format fra Utbruddsveilederen: 

• Spørreskjema for pilotintervju (PDF og Word)   

 

https://www.fhi.no/nettpub/utbruddsveilederen/sporreskjema-retningslinjer-og-andr/sporreskjema-og-retningslinjer/
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Ved redigeringen kan man ta hensyn til hypoteser som allerede er laget. Eksponeringer som ikke er 

aktuelle, ekskluderes, noe som kan oppnås ved å bruke et av de sykdomsspesifikke spørreskjemaene. 

Men det er også mulig å bruke det generelle standardskjemaet (kapittel 26) i sin helhet, og vektlegge 

aktuelle hypoteser og kjente smittekilder mens intervjuet pågår; dermed unngår man at en uventet 

smittekilde blir oversett. Eksponeringer som ikke er aktuelle, bør likevel ekskluderes, for eksempel 

enkelte spørsmål om drikkevannsforsyning i utbrudd der smitte fra en felles vannkilde ikke er mulig.  

Hvis inkubasjonstiden for sykdommen er lengre eller kortere enn én uke (som er standard i de fleste 

spørreskjemaene), bør perioden intervjuet dekker, redigeres tilsvarende. Dette er aktuelt for 

sykdommer som tyfoidfeber, listeriose og hepatitt A, og for bakterielle intoksikasjoner (se avsnitt 

25.6 nedenfor).  

Ved nasjonale utbrudd vil Folkehelseinstituttet redigere skjemaet, hvis det er nødvendig. 

Spørreskjemaene omfatter ikke alle mulige næringsmidler og eksponeringer, men nevner mange 

vanlige eksempler innen hver kategori. Hensikten er å aktivere hukommelsen både hos pasienten og 

intervjueren, slik at det blir lettere å huske andre matvarer av samme type. Intervjueren kan stille 

supplerende spørsmål underveis i intervjuet. Det er derfor en fordel om intervjuerne har kjennskap 

til produksjon, distribusjon, omsetning og sammensetning av næringsmidler, slik at de kan resonnere 

og improviserer under intervjuet. 

Det er også utarbeidet et eget spørreskjema som kan brukes til å kartlegge de samfunnsøkonomiske 

konsekvensene av sykdommen (blant annet sykdommens varighet, tapte arbeidsdager, legebesøk, 

sykehusinnleggelse, og behandling). Dette skjemaet omfatter også spørsmål om risikofaktorer som 

ikke er relevant for identifikasjon av smittekilden (underliggende sykdommer og medisinbruk). 

Skjemaet kan eventuelt brukes samtidig med pilotintervjuet. 

25.3  Gjennomføring av intervjuet 

Sett av god tid: Intervjuet vil ta minst én time, vanligvis lengre tid.  Det er derfor en fordel å 

gjennomføre intervjuet i et komfortabelt og avslappet miljø hvor pasientene kan ta den tiden de 

trenger til å memorere hva de spiste. Tilsvarende må intervjueren få tilstrekkelig tid og ro til å danne 

hypoteser og stille utfyllende spørsmål basert på informasjonen som fremkommer under intervjuet.  

Lever eller send spørreskjemaet til pasientene på forhånd og be dem fylle ut skjemaet før intervjuet 

finner sted. Ofte er det enklest å sende skjemaet som e-post. Dette er en fremgangsmåte som har 

vist seg å øke kvaliteten på informasjonen, fordi pasienten får anledning til å friske opp 

hukommelsen og fylle ut skjemaet i ro og mak før intervjuet.  

Personlig intervju ansikt-til-ansikt 

Det anbefales at intervjuet gjennomføres personlig, hjemme hos pasienten. Men andre steder, der 

intervjuet kan skje uforstyrret, kan også være aktuelle, for eksempel arbeidssted e.l. 

Én av fordelene ved å gjennomføre intervjuet hjemme hos pasienten, er at intervjueren samtidig kan 

ta prøver av matvarer, matrester og drikkevann, samt sikre seg emballasjen til matvarene, der viktige 

opplysninger for sporingsarbeidet finnes. I tillegg kan intervjueren sammen med pasienten 

undersøke hva som finnes av matvarer og matrester i kjøleskap, fryseboks og kjøkkenskap, og spørre 

om noen av disse matvarene kan ha blitt spist i den aktuelle perioden før sykdommen startet.  
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Nettbaserte system for spørreundersøkelser  

Det generelle spørreskjemaet (kapittel 26) finnes også i et nettbasert system (Questback). Ved 

nasjonale utbrudd vil Folkehelseinstituttet gi detaljer om bruken. Informasjonen kan legges direkte 

inn i Questback under intervjuet, men dette medfører at du stadig må ha oppmerksomheten rettet 

mot dataskjermen, noe som vil virke forstyrrende på den fortrolighet og ro som bør prege intervjuet. 

I tillegg må det være stabil internett-dekning på intervjustedet, noe som ikke alltid er en selvfølge.  

Dessuten vil Folkehelseinstituttet som regel arrangere møter eller telefonkonferanser med 

intervjuerne for å diskutere resultatene. Da er det nyttig å ha det utfylte skjemaet foran seg. 

Dessverre lar det seg ikke gjøre å lage oversiktlige utskrifter av resultatene fra det nettbaserte 

systemet. Det anbefales derfor å fylle ut skjemaet på papir mens du snakker med pasienten, og legge 

inn informasjonen i Questback etter at intervjuet er ferdig. Selv om dette vil ta ekstra tid, får du en ny 

anledning til å tenke gjennom opplysningene du fikk under intervjuet, og dermed forberede deg til en 

samlet diskusjon med de andre intervjuerne.  

Hvis pasientene blir bedt om fylle ut skjemaet på nettet, uten at en intervjuer er til stede, vil 

kvaliteten på informasjonen bli redusert: Det vil ikke være umulig å oppdage og korrigere 

misforståelser eller å innhente supplerende opplysninger om forhold som ikke er direkte nevnt i 

spørreskjemaet. Pasientene vil være tilbøyelige til å fylle ut skjemaet i all hast, og det blir ikke mulig å 

utforske ideer og hypoteser under intervjuet, slik en intervjuer bør gjøre.    

Fordelen med nettbaserte systemer er at det automatisk blir generert en database som er klar for 

videre analyse, slik at det uten forsinkelser kan lages tabeller som viser antallet og prosenten av 

pasientene som rapporterte eksponering for hver enkelt matvare og andre faktorer nevnt i 

spørreskjemaet. Dermed blir oppklaringsarbeidet betydelig effektivisert. 

Telefonintervjuer 

Telefonintervjuer gjør det mulig å innhente opplysninger fra mange pasienter i løpet av kort tid. I 

likhet med personlige intervjuer, kan intervjueren oppdage og korrigere eventuelle misforståelser 

mens intervjuet pågår, og dermed øke kvaliteten på informasjonen. Hvis et nettbasert system som 

Questback brukes, kan intervjueren føre opplysningene direkte inn der, men i så fall kan det være 

vanskelig å lage oversiktlige utskrifter, noe som er nødvendig når resultatene skal diskuteres med de 

andre intervjuerne (se foran). Ved telefonintervjuer er det heller ikke mulig å ta prøver i hjemmet 

etter at samtalen er fullført; det må avtales ny tid for dette. Dessuten vil atmosfærene være mindre 

avslappet enn ved et personlig intervju, og det er vanskeligere å skape ro og konsentrasjon. 

Telefonintervjuer anbefales derfor ikke. 

25.4  Hvem skal intervjues? 

Intervjuundersøkelsen vil vanligvis kreve intervju med anslagsvis 5-15 pasienter. Hvis det er få 

pasienter i utbruddet, kan alle intervjues, men fortrinnsvis dem som ble sist syke og som derfor 

husker best. Hovedregelen er at pasientene som intervjues skal være representative for utbruddet 

med hensyn til sykdomsdebut, kliniske manifestasjoner og demografiske forhold. Noen ganger kan 

man imidlertid finne verdifulle spor ved å kontakte personer som har et annet kosthold enn de andre 

eller som har vært tilstede bare kort tid i området rammet av utbruddet (se avsnitt 9.3 om intervju 

med pasienter som skiller seg ut). 
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Som en hovedregel bør pasientene selv intervjues. Men for enkelte pasienter kan det være 

nødvendig å intervjue en foresatt eller pårørende på grunn av høy eller lav alder (ofte < 16 år), 

sykdom eller mentale problemer. Hvis pasienten er død, krever intervjuet ekstra varsomhet, men kan 

likevel være nødvendig for å avsløre årsaken i et alvorlig utbrudd. Ved språkproblemer bør det 

vurderes å bruke tolk. 

25.5  Samtykke og taushetsplikt 

Dersom pasienten ikke selv tar kontakt med deg eller din etat, må samtykke til intervju innhentes. 

Kommuneoverlegen eller Folkehelseinstituttet kan ta direkte kontakt med pasienten eller foresatte, 

hvis det er nødvendig for rask oppklaring av et utbrudd (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften § 2-

6). Ved lokale utbrudd har kommuneoverlegen ansvaret for å innhente informert samtykke til 

intervju, om nødvendig gjennom pasientens fastlege. Ved nasjonale utbrudd vil Folkehelseinstituttet 

sørge for at det blir innhentet samtykke, som regel ved hjelp av kommuneoverlegen.  

Alle opplysninger om personer, friske som syke, er strengt fortrolige og er underlagt lovbestemt 

taushetsplikt. Helsemyndighetene og Mattilsynet har begge et selvstendig ansvar for at opplysninger 

om personer blir registrert, oppbevart, distribuert og brukt i henhold til gjeldende bestemmelser. 

25.6  Hvilken periode skal du intervjue for? 

Pasientene intervjues om eksponeringer i inkubasjonsperioden for sykdommen, slik den er kjent fra 

litteraturen: 

• For næringsmiddelbårne infeksjoner: den siste uken før sykdommen startet, med hovedvekt på de 

siste tre dagene, med unntak av sykdommer med vesentlig lengre inkubasjonstid som for 

eksempel listeriose, tyfoidfeber og hepatitt A.  

• For mikrobielle intoksikasjoner: det siste døgnet før sykdommen startet, med hovedvekt på de 

siste åtte timene. Men, i de fleste utbrudd av slike sykdommer har man i utgangspunktet 

mistanke til ett enkelt eller noen få måltider som er konsumert av et begrenset antall personer 

(punktkilde-utbrudd). I slike utbrudd er det aktuelt å gjennomføre en kohort-undersøkelse, uten 

at det er nødvendig med et omfattende pilotintervju på forhånd (se avsnitt 25.1 ovenfor).  

• Dersom diagnosen ikke er kjent, vil symptombildet (type, varighet, debut) i mange tilfeller gjøre 

det mulig å skille mellom infeksjoner og intoksikasjoner, men vær oppmerksom på at klassiske 

bakterielle intoksikasjoner og infeksjoner med Clostridium perfringens, diarétypen av Bacillus 

cereus og norovirus kan ha overlappende inkubasjonstid og varighet (se avsnitt 6.3).  
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25.7  Råd til pilotintervjuere 

Før intervjuet: 

• Før du kontakter pasientene for intervju, bør du forvisse deg om at det er innhentet informert 

samtykke (se avsnitt 25.5 foran).  

• Les gjerne avsnitt 9.3 i veilederen om det teoretiske grunnlaget for pilotintervjuene. 

• Forbered deg faglig. Les om den aktuelle sykdommen og dens årsaker, eller snakk med eksperter. 

Ved nasjonale utbrudd vil som regel Folkehelseinstituttet gi slik informasjon, dersom instituttet 

henvender seg til Mattilsynet med anmodning om bistand med intervju. 

• Les nøye gjennom spørreskjemaet og denne brukerveiledningen. 

• Rediger spørreskjemaet, slik at det er tilpasset det aktuelle utbruddet, hvis det er behov for det. 

Bruk eventuelt et av de sykdomsspesifikke skjemaene. Tidsrommet som intervjuet skal gjelde for, 

bør også redigeres, hvis det er aktuelt å intervjue for kortere eller lengre tid enn én uke før 

sykdommen startet (se avsnitt 25.6 ovenfor). Ved nasjonale utbrudd vil Folkehelseinstituttet 

redigere skjemaet, hvis det er nødvendig.  

• Kontakt Folkehelseinstituttet dersom du trenger råd eller veiledning om redigering av 

spørreskjemaet eller gjennomføring av intervjuet.  

• Lever eller send spørreskjemaet til pasienten på forhånd, med spørsmål om vedkommende kan 

fylle ut skjemaet før intervjuet. Dette er en fremgangsmåte som har vist seg å øke kvaliteten på 

informasjonen. Ofte er det enklest å sende skjemaet som e-post. 

• Hvis pasienten er et barn, gjør de foresatte oppmerksom på at de svarer på vegne av barnet. Når 

det står DU i spørreskjemaet, er det barnet det dreier seg om. 

• Gi pasienten eller foresatte beskjed om å ta vare på alle matvarer, drikkevarer og rester som 

pasienten kan ha spist eller drukket før sykdommen startet. Be dem også ta vare på emballasje – 

selv det som finnes søpla. Mange har en tendens til å kaste alt, når det har vært sykdom i familien.  

• Avtal tid for intervjuet og hold avtalen. Det anbefales at intervjuet utføres hjemme hos pasienten. 

Men andre steder, der intervjuet kan skje uforstyrret, kan også være aktuelle, for eksempel 

arbeidssted e.l. 

• Første gang du tar kontakt, gi pasienten en muntlig eller skriftlig forklaring på hva det gjelder (de 

tre første kulepunktene nedenfor).  

• Gi beskjed om at intervjuet vil kreve god tid, minst én time, ofte mer. Be dem sette av ca. to 

timer.   

Under intervjuet: 

• Presenter deg og fortell hvilken etat du representerer. 

• Forklar hensikten med intervjuet: Det er viktig å stanse utbruddet og forebygge sykdom i 

fremtiden.  

• Understrek at det er frivillig å delta, og at all informasjon vil bli behandlet konfidensielt. 
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• Vær vennlig, men profesjonell. Vis at du er interessert i hvordan pasienten har det, men dette er 

ingen konsultasjon. Henvis til pasientens fastlege når det gjelder behandling og andre medisinske 

spørsmål. 

• Vær systematisk men fleksibel. Under pilotintervjuer er det tillatt med improvisasjoner, i 

motsetning til intervjuer ved analytisk epidemiologiske undersøkelser, der hensikten er å utprøve 

hypoteser, og der alle må behandles likt for å unngå systematisk feil (avsnitt 10.2). 

• Unngå medisinsk terminologi, sjargong og forkortelser. 

• Ta hensyn til pasientens alder, yrke og utdannelse. Ved pilotintervjuer er det tillatt med 

personlige tilpasninger. 

• Ordlegg deg forsiktig og taktfullt om følsomme tema som kan vekke skyldfølelse, for eksempel 

kjøkkenhygiene. 

• Vis særlige hensyn og respekt dersom det foreligger alvorlig sykdom, dødsfall eller andre sosiale 

eller menneskelige forhold (mentale problemer, rus o.l.) som kan gjøre intervjuet krevende.  

Rådfør deg gjerne med kommuneoverlege eller fastlege på forhånd. 

• Be pasienten finne frem en avtalebok, almanakk eller liknende der vedkommende har notert 

avtaler og viktige hendelser, slik at pasienten lettere husker det som skjedde og hva som ble spist 

i perioden intervjuet omfatter. Dersom en avtalebok ikke er tilgjengelig, gi pasienten en kalender 

der du avmerker perioden for intervjuet. («Denne dagen ble du syk. Jeg er interessert i det som 

skjedde i uka før»). 

• Noter informasjonen fra pasientene i spørreskjemaet. Skriv ut spørreskjemaet på én side med 

blank bakside av hvert ark som du kan bruke til utfyllende notater hvis du trenger mer plass. Etter 

intervjuet kan du bruke det utfylte skjemaet til å memorere det som skjedde og vurdere alle 

opplysningene i sammenheng, slik at du kan danne deg en mening om smittekilden.  

• Ved nasjonale utbrudd vil Folkehelseinstituttet ofte innkalle til telefonkonferanser for å diskutere 

med intervjuerne. Da er skjemaet et viktig hjelpemiddel å ha foran seg.  

• Spørreskjemaet finnes også i et nettbasert system (Questback). Ved nasjonale utbrudd vil 

Folkehelseinstituttet gi detaljer om bruken (se avsnitt 25.3 foran).  

• For hvert næringsmiddel pasienten husker å ha spist eller drukket, bør du innhente detaljerte 

opplysninger, som beskrevet nedenfor. Slike opplysninger bør om mulig også innhentes, dersom 

pasienten er usikker på om vedkommende har spist en matvare, fordi det ikke kan utelukkes av 

pasienten faktisk har spist matvaren.  

• Be pasienten undersøke hva som finnes av mat og matrester i kjøleskap, fryseboks og 

kjøkkenskap, helst mens du er til stede, og spør om noen disse matvarene kan ha blitt spist i den 

aktuelle perioden før sykdommen. 

• Bruk informasjonen fra pilotintervjuet til å planlegge uttak av prøver. Ved nasjonale utbrudd vil 

Mattilsynets hovedkontor gi råd om hva slags prøver som er aktuelle, hvordan de skal oppbevares 

og emballeres, og til hvilket laboratorium prøvene skal sendes. 

• Dersom pasienten har spist mat i en barnehage, hos slekt og venner, eller på et serveringssted, 

kan det være aktuelt å kontakte disse stedene for å få detaljerte opplysninger om hva som ble 

servert, hvordan maten ble tilberedt, og hva slags tilbehør som brukt, og for å ta ut prøver av mat, 

råvarer, andre ingredienser og matrester der.  
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• Fortell hvordan pasientene kan kontakte deg senere, dersom vedkommende har spørsmål eller 

supplerende opplysninger, og spør om du selv kan få lov til å kontakte pasientene på nytt.  

• Huske å takke pasienten: Viktig bidrag til oppklaringen! 

 

25.8  Spør om detaljerte opplysninger 

For hvert næringsmiddel pasienten husker å ha spist eller drukket, bør det innhentes detaljerte 

opplysninger som nevnt nedenfor, i den grad det er relevant for det aktuelle næringsmiddelet. 

Tilsvarende opplysninger bør også innhentes, dersom pasienten er usikker på om vedkommende har 

spist næringsmiddelet, og slikt konsum følgelig ikke kan utelukkes: 

• Ble maten kjøpt i en butikk, ble den kjøpt på et serveringssted, laget på et annet storkjøkken, eller 

var den hjemmelaget?  

• Hvor og når ble maten kjøpt? Hvor og når ble maten spist? 

• Hvilket merke eller type ble spist? 

• Var varen kjøpt fersk, kjølt, fryst eller ferdig varmebehandlet?  

• Dersom maten var kjøpt i en butikk, var den kjøpt i løs vekt (for eksempel pålegg oppskåret i 

butikken), eller var den ferdigpakket fra produsenten? 

• Har pasienten emballasjen? (Ta vare på den. Noter merke, serienummer, lot-nummer, 

holdbarhetsdato o.l.) 

• Dersom emballasjen ikke er tilgjengelig, spør om pasienten husker andre detaljer om varen eller 

innpakningen. (Enhver detalj, hvor ubetydelig den enn måtte virke, kan komme til nytte, for 

eksempel fargen på emballasjen) 

• Har pasienten rester av maten? (Vurder om det er aktuelt å ta prøver) 

• Hvordan ble maten oppbevart og tilberedt? Kan det ha skjedd krysskontaminasjon til eller fra 

annen mat? 

• Hvilken type ingredienser ble brukt ved tilberedningen? 

• Hva slags tilbehør ble maten servert sammen med? 

 

25.9  Innsamling av prøver 

I utgangspunktet kan enhver matvare som ble spist eller drukket i tiden før sykdommen, være 

potensielle smittekilder. Det er imidlertid nødvendig å prioritere følgende varer:  

• Matvarer som er under spesiell mistanke på grunn av resultater oppnådd tidligere i 

etterforskningen  

• Matvarer du fatter mistanke til under pilotintervjuet  

• Kjente smittekilder for den aktuelle sykdommen  

• Lett bedervelige matvarer og matvarer der den aktuelle mikroben er i stand til å formere seg eller 

overleve.  
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Ved nasjonale utbrudd vil Mattilsynets hovedkontor gi råd om hva slags prøver som er aktuelle, 

hvordan de skal oppbevares og emballeres, og til hvilket laboratorium prøvene skal sendes. 

Det er viktig å sikre prøvemateriale fra alle potensielle kilder, slik at ikke viktige spor går tapt, selv om 

ikke alt vil kunne bli undersøkt med det samme. Det kan være nødvendig å oppbevare prøver en tid i 

påvente av resultater fra andre pilotintervjuer og fra det øvrige oppklaringsarbeidet. Slike resultater 

kan rette oppmerksomheten mot enkelte kilder, også andre enn dem man først mistenkte, og 

analyse av disse prøvene vil dermed kunne prioriteres. Kapasitetsproblemer ved laboratoriet kan 

også gjøre at prøvene må lagres en tid før de kan analyseres. Laboratoriet bør derfor kontaktes på 

forhånd.  

Mattilsynets rutiner og prosedyrer innsamling, oppbevaring, merking, pakking og forsendelse av 

prøver er beskrevet i Mattilsynets Faglige beredskapsplan på matområdet (FBP) der det er snarveier 

til aktuelle dokumenter. 

Under kommuneoverlegens ledelse og ansvar kan Mattilsynets lokale avdeling dele ut emballasje til 

avføringsprøver og foreta innsamling og innsending av slike prøver fra mennesker. 

Kommuneoverlegene fremskaffer nødvendige prøveglass, emballasje og rekvisisjoner. Denne 

ordningen kan være praktisk og tidsbesparende i forbindelse med pilotintervjuer som Mattilsynets 

lokale avdeling utfører. Kommuneoverlegen informerer på forhånd pasienter om begrunnelsen og 

eventuelt hjemmelsgrunnlaget for prøvetakingen, og om at Mattilsynet kommer til å dele ut 

prøveglassene på kommuneoverlegens vegne. 

 

25.10  Oppfølgingsintervju 

Etter at spørreskjemaene er samlet inn, og resultatene er sammenstilt, kan det hende at én eller flere 

matvarer peker seg ut som interessante, fordi mange av pasientene husker at de har spist eller 

drukket dem. Da kan det være nødvendig å kontakte pasientene på nytt for å innhente detaljerte 

opplysninger om matvaren, i form av et oppfølgingsintervju. Selv om det er spurt om detaljer 

allerede under pilotintervjuet, kan det være nødvendig å bekrefte og supplere opplysningene. Et slikt 

oppfølgingsintervju kan gjennomføres over telefon, fortrinnsvis av samme person som gjennomførte 

pilotintervjuet.  

Bekrefte, sannsynliggjøre eller avkrefte at pasientene har spist maten som mistenkes 

Hensikten er for det første å bekrefte, sannsynliggjøre eller avkrefte at pasientene har spist denne 

maten. Det kan være en fordel å kontakte alle pasientene på nytt, også dem som i første omgang 

ikke husket å ha spist de aktuelle matvarene, for å undersøke om de likevel kan ha spist den maten 

du mistenker. En fremgangsmåte for å kvalitetssikre informasjonen, er spørre om flere beslektete 

produkter (for eksempel flere typer salater eller flere merker kjøttvarer), ikke bare den maten det er 

knyttet mest mistanke til. Dermed unngår man å røpe hvilke produkter man mistenker; mange 

pasienter er tilbøyelig til å svare bekreftende dersom de kjenner hypotesene, selv om de ikke har 

spist den aktuelle maten (se avsnitt 16.5.3). (Dette kan sammenlignes med politiets vitneavhør der 

de konfronterer vitnene med bilder av flere personer som ligner hverandre, og ber dem utpeke 

forbryteren). 
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Identifisere hvilket merke som ble spist - som utgangspunkt for sporing 

Det viktigste formålet med oppfølgingsintervjuet er å få opplysninger som gjør det mulig å 

identifisere hvilket merke eller type som ble konsumert, og dermed hvor maten ble produsert eller 

tilberedt, slik at Mattilsynet kan gjennomføre sporing med henblikk på å identifisere smittekilden og 

iverksette tiltak.  

Vi kan ikke vente at pasientene husker nøyaktig hvilket merke eller type som ble spist, men det er 

viktig å innhente informasjon som kan gjøre det mulig å fastslå nettopp dette (se avsnitt 25.8 foran). 

Alle detaljer om matvaren kan komme til nytte; for eksempel størrelsen på pakningen, type 

emballasje, farge eller andre detaljer som gjør det mulig å identifisere produsenten.  

Dersom pasienten ikke husker hvilket merke de spiste, eller ikke har tatt vare på emballasjen, er det 

spesielt viktig å bringe på det rene i hvilke butikker matvaren ble kjøpt inn og omtrent når. Ved hjelp 

av disse opplysningene kan Mattilsynet kontakte den aktuelle filialen eller kjeden med spørsmål om 

hvilke merker som var i salg i den perioden maten ble kjøpt inn.  

Hvis matvaren inngikk i en rett som ble spist på et serveringssted, kan Mattilsynet kontakte 

serveringsstedet med spørsmål om hvilke råvarer og ingredienser som ble brukt i den aktuelle retten, 

og navnene på leverandørene. Det kan være spesielt vanskelig for gjestene å huske pynt og garnityr, 

mens serveringsstedet vil ha oversikt over hva som ble brukt. 

Slike opplysninger danner utgangspunkt for tilbakesporing i regi av Mattilsynet (kapittel 11). Ved 

inspeksjon og prøvetaking i virksomhetene som har produsert eller tilberedt maten, kan Mattilsynet 

bidra til å identifisere eller sannsynliggjøre smittekilden, blant annet ved å avdekke hygienefeil, andre 

uheldige forhold eller avvik (se avsnitt 9.2). Patogener som eventuelt blir funnet, kan sammenlignes 

med tilsvarende patogener fra pasientene i utbruddet. Ved å spore fremover i produksjonskjeden 

(med varestrømmen) kan Mattilsynet undersøke om salgsmønsteret for det mistenkte 

næringsmiddelet stemmer overens med den geografiske fordelingen av pasientene (se avsnitt 11.1). 

Vær oppmerksom på at enkelte matvarer kan ha blitt produsert ved samme virksomhet, selv om de 

har ulike merker. Dermed kan de inneholde samme råvarer eller andre ingredienser, eller det kan 

rett og slett være samme varen som er merket forskjellig. For kjøtt-, fiske- og meieriprodukter har 

emballasjen et sporbarhetsmerke (EFTA- eller EU-merke) som avslører slike forhold; samme nummer 

betyr samme produksjonssted.  

Vi må også være åpne for at smittekilden kan være flere ulike matvarer eller retter som alle er 

produsert, tilberedt eller omsatt i samme kontaminerte miljø (for eksempel samme butikk, 

butikkjede, ferskvaredisk, restaurant, cateringvirksomhet, produksjonsbedrift, husdyrbesetning o.l.), 

som inneholder samme kontaminerte bestanddel, eller som er kontaminert av samme 

smittebærende person (se avsnitt 9.3).  

Under sammenstilling og tolkning av opplysningene fra pilotintervjuene kan det være nyttig å slå 

sammen alle matvarer som inneholder samme råvarer eller ingredienser, i større kategorier, når 

resultatene analyseres. Det kan også være aktuelt å slå sammen produkter som er produsert, 

tilberedt eller omsatt samme sted (avsnitt 15.3) 
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Informasjon via nettbanken 

Informasjon om hva som ble spist, kan også innhentes ved hjelp av data om husholdningens varekjøp 

som kan finnes i nettbanken, forutsatt at det er brukt betalingskort. Butikkjedene oppbevarer 

anonymiserte opplysninger om hvert enkelt varekjøp på et detaljnivå som tilsvarer en vanlig 

kassalapp. I nettbanken finnes også beløp betalt på serveringssteder. Fremgangsmåten er beskrevet i 

avsnitt 15.4.  
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Spørreskjema til pilotintervjuet  

 

 

               

 

 
Spørreskjemaet revideres fortløpende ved behov. Oppdatert spørreskjema vil til enhver tid finnes i 

den nettbaserte Utbruddsveilederen på www.fhi.no. 

 

Skjemaet er tilgjengelig i Word-format, slik at teksten kan redigeres og tilpasses det aktuelle 

utbruddet og lokale forhold.         

                           

Det er i tillegg utarbeidet en serie sykdomsspesifikke skjema med hovedvekt på de vanligste 

smittekildene for hver enkelt sykdom, og et skjema for kartlegging av samfunnsøkonomiske 

konsekvenser av sykdommene.   

 

     26 Pilotintervjuet - Spørreskjema  

 

https://www.fhi.no/nettpub/utbruddsveilederen/sporreskjema-retningslinjer-og-andr/sporreskjema-og-retningslinjer/
https://www.fhi.no/nettpub/utbruddsveilederen/sporreskjema-retningslinjer-og-andr/sporreskjema-og-retningslinjer/
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Intervjuundersøkelse 
 
Navn på intervjuer: ...............................................................  Dato skjemaet ble fylt ut: ........................................................ 

 

Opplysninger om pasienten 

Pasientens navn:  

Fødselsdato:  

Yrke:  

Arbeidssted / skole / barnehage:  

Adresse:  

Telefon:  

 
Hvis pasienten ikke selv svarer på skjemaet, hvem svarer på pasientens vegne?  ……………………………………………… 
 

Spørsmål om sykdommen 

 
 

1. Hvilke symptomer hadde du?                         (Noter hvilke symptomer som startet først og hvilke som dominerte) 
 
 

 Ja Nei Usikker Når startet symptomene?  Omtrent hvor lenge varte de? 

Kvalme     

Oppkast     

Magesmerter     

Diaré (hvor hyppig?)     

Blod i avføringen     

Feber      

Leddsmerter     

Andre symptomer       (Hvilke?)     

 

Hvis feberen ble målt, hvor mange grader?  

 
 

2. Når startet sykdommen din?   
 
 

3. Hvor lenge var du syk?   
 
 

4. Kjenner du til andre personer som har, eller har hatt, samme symptomer som deg i uken før eller uken etter at sykdommen din 

startet?                              Hvis ja, ble vedkommende syk før eller etter at sykdommen din begynte? 
 
 

 Ja           Nei          Usikker     Hvis ja, noter når omtrent sykdommen startet:  

  

  

 

Er vedkommende medlem av samme husholdning som deg?       Ja               Nei       

Har vedkommende spist samme sted som deg?                              Ja                Nei                Usikker  

Hvis ja, hvor? 

 

Dato / klokkeslett:                                     (Dato du første gang merket symptomer) 

Dager / timer:                                             Er du frisk nå? 



 
Side 221 

 

  De fleste spørsmålene i resten av spørreskjemaet dreier seg om hva du gjorde og hva du spiste i løpet av 
den siste uken før sykdommen din startet 

Vennligst prøv å svare på alle spørsmålene. Kryss av JA for matvarer du sannsynligvis har spist. Kryss av NEI for matvarer du 
sannsynligvis ikke har spist. Dersom du er i tvil, kryss av for USIKKER.   

Skriv ned så mange detaljer som mulig. 

 

Reise – utenlands og innenlands 
 

5. Var du utenlands i løpet av den siste uken før du ble syk?    (Ta også med handleturer) 
  

 Ja          Nei         Usikker      

Hvilket land? Når?  

 
 

6. Var andre personer i din husholdning utenlands i løpet av den siste måneden før du ble syk? 
 

 Ja          Nei         Usikker        

Hvilket land? Når?  

 

Fikk vedkommende samme type symptomer som deg, i utlandet, under reisen eller like etter hjemkomsten? 

Ja          Nei         Usikker                                                      Når startet sykdommen?  

 
 

7. Reiste du i Norge i løpet av uken før du ble syk?           (Ta også med weekend-turer til hytta) 
 

 Ja          Nei         Usikker       

Hvor? Når?  

 
 

8. Deltok du på middager, selskaper, møter, kurs, konferanser, idrettsstevner, andre stevner, festivaler, o.l.? 
 

 Ja          Nei         Usikker      

Hvor? Når?  

Spiste du der? Ja           Nei           Usikker  

Hva spiste du?  (Detaljer kommer senere i skjemaet)  

 

Drikkevann 
 

9. Hva slags vannforsyning er det der du bor? 
 
Kommer vannet fra et vannverk, eller har du egen vannforsyning for bare din husstand?  
 

 Ja Nei Usikker Detaljer (for eksempel navn på vannverket): 

Vannverk for 20 eller flere husstander     

Vannverk for færre enn 20 husstander     

Egen vannforsyning for bare din husstand     

 
 
Hvis du har egen vannforsyning for bare din husstand, eller får vann fra et vannverk for færre enn 20 husstander: Hva slags kilde 
kommer vannet fra? 
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 Ja Nei Usikker Detaljer: 

Innsjø, elv eller bekk     

Borehull, grunnvannsbrønn     

Gravd brønn     

 
 

10. Er drikkevannet behandlet (desinfisert med klor eller UV)? 
 

 Ja          Nei         Usikker                            Hvis ja, hva slags behandling?     

 
 

11. Drakk du vann fra springen, enten hjemme eller andre steder, i uken før du ble syk?    

       Ta også med vann som ble brukt til å lage saft eller isbiter 
 

 Hjemme:            Ja          Nei         Usikker                 Hvis ja, hvor mange glass daglig?   (1-2,  3-5  eller  >5):   

 
 

 Andre  steder:   Ja          Nei         Usikker                 Hvis ja, hvor mange glass daglig?   (1-2,  3-5  eller  >5): 

Hvor? Hva slags vannforsyning? (se spørsmål 9) 

  

  

 
12. Drakk du vann direkte fra elv, bekk eller innsjø?  (for eksempel på fjelltur eller skogtur) 

 

 Ja          Nei         Usikker    Hvis ja, hvor? 

 
 

13. Drakk du vann fra brønn eller cisterne?  (for eksempel på hytte eller turisthytte) 
 

 Ja          Nei         Usikker    Hvis ja, hvor? 

 
 

14. Drakk du vann kjøpt på flaske eller fra vannbeholder?   
 

 Ja          Nei         Usikker    Hvis ja, hva slags vann? 

 
 

Mat fra storkjøkken 
 

15. Spiste du mat tilberedt på et serveringssted eller et annet storkjøkken i løpet av den siste uken før du ble syk? 
 

 Ja Nei Usikker Hvor?                                                             Når? 

Restaurant     

Hotell     

Hamburger-restaurant     

Pizza-restaurant     

Kebab-sjappe, gatekjøkken     

Veikro, besinstasjon     

Storkiosk, kiosk, pølsebu     

Kafeteria, kafé, konditori, bar, pub     

Turisthytte, DNT-hytte, markastue     

Personalkantine, skolekantine     

Sykehus, sykehjem, aldershjem     

Eldrekjøkken     
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 Ja Nei Usikker Hvor?                                                             Når? 

Barnehage, skolefritidsordning      

Catering, take-away o.l.    (Mat brakt hjem på døra) 

Tog, fly, ferge     

Annen mat fra storkjøkken     

 
 

Fjørfekjøtt  
 

16. Spiste du fjørfekjøtt?    

Hvordan var kjøttet da det ble kjøpt: (1) rått men ikke fryst, (2) rått og fryst, (3) ferdig grillet eller stekt, (4) fra storkjøkken? 
 

 Ja Nei Usikker Hvor / når / type / butikk                

Kylling, gourmetkylling     

Kyllingbryst, brystfilet     

Kyllingvinger, kyllinglår     

Marinert kylling     

Andre kyllingprodukter     

Høns     

Kalkun, kalkunbryst     

And, gås     

Rype, fasan, due, storfugl     

 

Farse / kjøttdeig av fjørfekjøtt     

Pålegg laget av fjørfekjøtt     

Pølser laget av fjørfekjøtt     

Gryterett / frikassé med fjørfekjøtt     

Kyllingsalat / salat med fjørfekjøtt      

Andre matvarer med fjørfekjøtt     

 
 

Egg og eggprodukter 
 

17. Spiste du egg eller matvarer laget av egg?        (Bakervarer, desserter og lignende kommer senere i skjemaet) 
 

 Ja Nei Usikker Hvor / når / type / butikk / hjemmelaget? 

Rå egg     

Bløtkokte egg     

Hardkokte egg     

Speilegg     

Omelett, eggerøre     

Eggedosis, eggnogg      

Eggekrem     

Majones, remulade     

Bernaise-saus     

Rå kakedeig med egg     

Andre matvarer med egg     
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Kjøtt og kjøttvarer 
 

18. Spiste du kjøtt eller kjøttvarer? 

Hvordan var kjøttet da det ble kjøpt: (1) rått men ikke fryst, (2) rått og fryst, (3) ferdig grillet eller stekt, (4) fra storkjøkken? 

Ta ikke med hermetikk.  (Kjøttpålegg og spekemat kommer senere i skjemaet) 
 

 Ja Nei Usikker Hvor / når / type / butikk              

Storfekjøtt: 

Biff, stek     

Entrecôte, indrefilet, ytrefilet o.l.     

Roastbiff     

Okselever, kalvelever     

Gryterett med storfekjøtt     

Andre matvarer med storfekjøtt     

Svinekjøtt: 

Svinestek, skinkestek     

Sommerskinke, påskeskinke     

Bayonne-skinke     

Skinketerninger, skinkestrimler     

Svinekoteletter, sommerkoteletter     

Indrefilet eller ytrefilet av svin     

Ribbe, grillribbe, spareribs     

Bacon, flesk     

Svinetunge, svinelever     

Syltelabber, svineknoke     

Gryterett med svinekjøtt     

Andre matvarer med svinekjøtt     

Sauekjøtt og lammekjøtt: 

Lammestek, lammelår     

Lammekoteletter     

Får-i-kål     

Pinnekjøtt     

Lammefrikassé, ragu, gryteretter     

Annet sauekjøtt eller lammekjøtt     

Viltkjøtt: 

Elg, rein    (Ta med kjøtt fra tamrein også) 

Hjort, rådyr, hare     

Reinsdyrkaker, elgkarbonader o.l.     

Gryterett med viltkjøtt     

Andre matvarer med viltkjøtt     

Mat laget av kjøttdeig, karbonadedeig eller kjøttfarse (inkludert familiedeig og svinedeig): 

Biff tartar, rå kjøttdeig     

Kjøttkaker, medisterkaker     

Hamburgere, karbonader     

Kjøttpudding, kjøttboller    (Ikke hermetikk) 

Biff Lindstrøm, hakkebøf      

Kålrulletter     



 
Side 225 

 

 Ja Nei Usikker Hvor / når / type / butikk              

Stekt kjøttdeig, karbonadedeig o.l.     

Gryterett med kjøttdeig     

Anne mat med kjøttdeig / farse     

Pølser: 

Grillpølser, ostegrill, bacongrill o.l.     

Wienerpølser     

Middagspølse, julepølse, sossiser     

Røkt pølse, vossakarov, falukorv     

Pølsegryte o.l.     

Andre pølser / mat med pølser     

Andre retter med eller uten kjøtt: 

Pizza m. kjøtt, kjøttdeig eller pølse     

Annen pizza, uten kjøtt     

Kebab, wraps     

Paier, vårruller, piroger, calzone     

Tapas     

Taco, fajitas, burritos o.l.     

Sauser: Salsa, quacemole o.l.      

Lasagne, tortellini, ravioli     

Moussaka     

Spagetti / pasta med kjøttsaus     

Spagetti / pasta uten kjøtt     

Pastasauser, pesto o.l.    Kjøpt ferdiglaget? 

Nudler, ferdigretter med nudler     

 

Lapskaus     

Risotto, retter med ris og kjøtt     

Schnitzel, biff Stroganoff, gulasj     

Blodpudding, lungemos     

Supper med kjøtt     

Supper uten kjøtt     

Hvalkjøtt     

 
 

Ferdigmat 
 

19. Spiste du ferdigmat som var kjøpt i en butikk?   (kjølte, fryste eller varme retter)       

For eksempel: (1) kjølte retter fra Fjordland, Toro, Lofoten o.l., (2) fryste retter, eller (3) varm ferdigmat, for eksempel kjøpt i en 

ferskvaredisk.       
 

 Ja Nei Usikker Hvor / når / type / butikk                

Ferdige middagsretter     

Ferdig risgrøt, rømmegrøt, riskrem     

Ferdige stuinger eller stapper     

Ferdige sauser eller dressinger     

Pytt-i-panne, Rett-i-koppen o.l.     

Ferdige desserter     

Annen ferdiglaget mat fra butikk     
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Hjemmelagete kjøtt- og fiskeretter 
 

20. Spiste du hjemmelagete kjøtt- eller fiskeretter som var laget fra grunnen av i din egen husholdning eller på et annet privat 

kjøkken?  
 

 Ja Nei Usikker Hvor / når / type / butikk    

Kjøttkaker, medister, karbonader     

Kjøttboller, kjøttpudding     

Lapskaus, gryteretter     

Fiskekaker, fiskegrateng, plukkfisk     

Sylte, rull, leverpostei     

Taco, pizza, lasagne, pastaretter     

Annen hjemmelaget kjøtt/fiskemat     

 
 
Ble denne maten tilsatt krydder mens den ble laget? 
 

 Ja          Nei         Usikker    

Hvis ja, hva slags krydder?  

 
 

Rått eller ikke helt gjennomstekt kjøtt 
 

21. Spiste du kjøtt av noe slag, inkludert fjørfe, som var rått eller som ikke var helt gjennomstekt eller kokt?   

      (Rødt ved beinet, lyserød inni, lyserød kjøttsaft o.l.) 
 

 Ja Nei Usikker Hvor / når / type / butikk    

Sauekjøtt, lammekjøtt     

Svinekjøtt     

Storfekjøtt, oksekjøtt     

Fjørfekjøtt     

Hamburgere     

Kjøttkaker, karbonader, medister     

Kjøttdeig, farse, medisterdeig o.l.     

Marinert kjøtt     

Pølser som var kalde inni     

Annet      

 
 

22. Smakte du på rått kjøtt, rå kjøttdeig, medisterdeig eller farse mens du laget mat? 
 

Ja          Nei         Usikker    Hvis ja, hva slags kjøtt? 

 
 

23. Spiste du pølser, kjøttpudding, kjøttkaker, fiskekaker, fiskepudding eller liknende rett fra pakningen uten oppvarming, for 
eksempel som pålegg? 

 

Ja          Nei         Usikker    Hvis ja, hva slags mat? 
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Kjøttpålegg og spekemat 
 

24. Spiste du kokt kjøttpålegg?  

Hvis ja, var pålegget: (1) oppskåret i butikken (for eksempel i en ferskvaredisk), (2) ferdig oppskåret og pakket fra fabrikken, (3) kjøpt 

i hele stykker, (4) servert på et koldtbord, (5) på ferdigsmurte smørbrød, rundstykker, bagetter o.l., eller (6) var pålegget 

hjemmelaget? 
 

 Ja Nei Usikker Merke / type / oppskåret i butikk / ferdigpakket 

Kokt skinke, hamburgerrygg     

Rull, rullade, sylte     

Roastbiff     

Servelat     

Tunge     

Pålegg av kalkun- eller kyllingkjøtt     

Annet kokt kjøttpålegg     

 
 

25. Spiste du salt kjøttpålegg eller spekemat?  

Hvis ja, var det: (1) oppskåret i butikken (for eksempel i en ferskvaredisk), (2) ferdig oppskåret og pakket fra fabrikken, (3)  kjøpt som 

hele snabber, stykker eller skinker, (4) servert på et koldtbord, (5) på ferdigsmurte smørbrød, rundstykker, bagetter o.l., eller (6) var 

det hjemmelaget?                            (NB: småskalaprodusenter) 
 

 Ja Nei Usikker Merke / type / oppskåret i butikk / ferdigpakket  

Salami     

Spekepølse     

Morrpølse, mørpølse      

Fårepølse     

Annen salt pølse     

Spekeskinke     

Parmaskinke, serrano o.l.     

Pepperoni, chorizo , jegerpølse ol     

Fenalår     

Annet salt kjøttpålegg / spekemat     

 
 

Posteier og salater 
 

26. Spiste du posteier, pateer, påleggsalater, andre majonessalater, potetsalat og lignende?  

Hvis ja, var maten: (1) laget i en butikk (for eksempel i en ferskvaredisk), (2) ferdig pakket fra fabrikken, (3) servert på et koldtbord, 

(4) på ferdigsmurte smørbrød, rundstykker, bagetter o.l., eller (5) var maten hjemmelaget? 
 

 Ja Nei Usikker Merke / type / oppskåret i butikk / ferdigpakket  

Leverpostei (ikke i hermetikkboks)     

Andre posteier eller pateer      

Kabaret, aspic     

 

Rekesalat, vestkystsalat o.l.     Nei 

Italiensk salat, russisk salat o.l.     

Andre påleggsalater     

Andre salater med kjøtt eller fisk     

Potetsalat     
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 Ja Nei Usikker Merke / type / oppskåret i butikk / ferdigpakket  

Waldorfsalat     

Andre salater uten kjøtt eller fisk     

 
 

Fisk og annen sjømat 
 

27. Spiste du fisk av noe slag?       (Ta ikke med hermetikk) 
 

 Ja Nei Usikker Hvor / når / merke / type / butikk 

Fersk fisk (hel, fileter eller i skiver)     

Frossen fisk (hel, fileter, skiver)     

Fiskepinner, seipanetter, seibiff     

Frossenfisk med fyll     

Annen frossenfisk     

Fiskekaker     

Fiskegrateng     

Fiskeboller (ikke hermetiske)     

Fiskepudding     

Torskerogn, lever, melke     

Baccalao, tørrfisk     

Fiskesuppe, kjøpt fryst i butikk     

Annen suppe med fisk     

 

Røkelaks eller røkt ørret     

Røkt makrell, peppermakrell     

Røkt ål, røkt sild, annen røkt fisk     

Gravlaks eller annen gravet fisk     

Rakefisk     

Sushi eller rå fisk     

Rå lodderogn, annen rå rogn     

Kaviar av lodderogn     

Annen kaviar     

 

Spekesild, sursild, kryddersild     

Tomatsild, sennepsild o.l.     

Ansjos, gaffelbiter (ikke hermetikk)     

Sildesalat     

Tunfisksalat     

Andre salater med fisk     

 

Andre matvarer med fisk      

 
 

28. Spiste du skalldyr eller skjell?                   (Ta ikke med hermetikk) 
 

 Ja Nei Usikker Hvor / når / merke / type / butikk              

Kokte reker, med skall     

Reker i lake, krepsehaler i lake     

Rekesmørbrød o.l.     

Rekesalat, krepsesalat o.l.     
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 Ja Nei Usikker Hvor / når / merke / type / butikk              

Crabsticks     

Scampi, kjempereker     

Krabbe, hummer, kongekrabbe     

Ferskvannskreps, saltvannskreps     

Blåskjell, kamskjell, østers o.l.     

Snegler, blekksprut, paella o.l.     

Salatblandinger med skalldyr/skjell     

Annen mat med skalldyr / skjell     

 
 

Melk og melkeprodukter 
 

29. Spiste eller drakk du noen av følgende melkeprodukter? 
 

 Ja Nei Usikker Hvor / når / merke / type / butikk            Hjemmelaget? 

Upasteurisert melk     

Mat laget av upasteurisert melk     

Sjokolademelk, kakao, Litago’ o.l.     

Fløte, pisket krem, krem på spray     

Milk shake, banana split     

Softis     

Iskrem kjøpt ferdigpakket      

Iskrem kjøpt i kuler     

Hjemmelaget iskrem     

 

Yoghurt     

Yoghurtdressing, tzatziki o.l.     

Surmelk, biola, kefir, kulturmelk o.l     

Tjukkmjølk, tettemjølk     

Rømme, crème fraiche      

Rømmedressing, rømmedipp o.l.     

Rømmegrøt, rømmekolle o.l.     

Riskrem, risgrøt     

 
 

Bakervarer og konditorvarer 
 

30. Spiste du noen av følgende bakervarer eller konditorvarer?      

Hvis ja: (1) ble maten kjøpt på et serveringssted eller laget på et annet storkjøkken, (2) ble den kjøpt i en butikk, eller (3) var den 
hjemmelaget?  Noter hva slags fyll det var i kakene. 
               

 Ja Nei Usikker Hvor / når / merke / type / butikk            Hjemmelaget? 

Napoleonskake     

Skolebolle, boller med fyll / krem     

Wienerbrød, kringle     

Bløtkake, kaker med krem o.l.     

Rullekake, marsipankake o.l.     

Ostekake, sjokoladekake     

Andre kaker med fyll eller glasur     

Vestlandslefse o.l.     
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 Ja Nei Usikker Hvor / når / merke / type / butikk            Hjemmelaget? 

Kokosboller, sjokoladebolle o.l.     

Punchekake, punchebolle     

Muffins, sjokoladekjeks     

Kjeks med fyll     

Andre kaker eller kjeks     

 

Vafler, pannekaker, rislapper o.l.     

Kakemix kjøpt i butikk     

Vaffelrøre / mix kjøpt i butikk     

Pannekakerøre / mix kjøpt i butikk     

 

Ferdigsmurte rundstykker, bagels     

Ferdigsmurte bagetter, smørbrød     

Ferdigsmurte matpakker     

 
 

Oster 
 

31. Spiste du myke oster? 
 

 Ja Nei Usikker Hvor / når / merke / type / butikk 

Blue Castello, Saga o.l.     

Normanna, Norzola, Roquefort o.l.     

Andre blåmuggoster     

Camembert, brie o.l.     

Kremoster, smøreoster, tubeoster     

Buko, Philadelfia o.l.     

Dessertoster, krydderoster     

Ridderost, Port Salut, gräddost o.l.     

Fetaost, mozzarella     

 

Pultost, gamalost     

Prim, HaPå, gomme, surprim o.l.      

Cottage cheese, kesam, skjørost     

Snøfrisk, hvit geitost     

Andre myke oster     

 

Salatblandinger med ost     

Ostesufflé, ostepai o.l.      

 

Var noen av ostene laget av upasteurisert melk? 

Ja         Nei          Usikker                                                      Hva slags ost?  

 

Var noen av ostene produsert i utlandet? 

Ja         Nei          Usikker                                                      Hva slags ost?  

 
 

Spiste du ferdig oppskåret eller ferdig revet ost som var kjøpt i butikk? 

Ja         Nei          Usikker                                                      Hva slags ost?  
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Krydder og krydderurter 
 

32. Spiste du mat med tørket krydder eller tørkete krydderurter? 

Ble krydderet tilsatt maten etter at den var ferdig varmebehandlet, eller ble krydderet tilsatt under varmebehandlingen? 
 

 Ja Nei Usikker Hvor / når / merke / type / butikk 

Pepper, peppermix     

Paprikapulver     

Chilipulver     

Grillkrydder, pizzakrydder o.l.       

Krydderblanding til taco, fajitas o.l.     

Karri, allehånde     

Spiskummen, gurkemeie     

Provencekrydder     

Andre krydderblandinger      

 

Kanel, kanelstang     

Muskat, ingefær, nellik, karve o.l.     

Kardemomme, vanilje, safran     

Tørket gressløk eller persille     

Dill, oregano, basilikum, timian     

Andre tørkete krydderurter     

Laubærblader, einerbær     

 

Annet krydder     

 
 

33. Spiste du mat med ferske (ikke tørkete) krydderurter? 

Ta også med ferske krydderurter i salatblandinger og råkost, brukt som pynt til varmretter og som pålegg. 

Ble urtene spist rå uten oppvarming, eller ble de varmebehandlet (f.eks. tilsatt en gryterett eller suppe)? 

 

 Ja Nei Usikker Hvor / når / merke / type / butikk                      Spist rå? 

Persille, bladpersille     

Gressløk     

Dill     

Oregano, basilikum, timian, mynte     

Rosmarin, salvie, koriander     

Eksotiske krydderurter     

Andre ferske krydderurter     

 
 

Salat og spirer 
 

34. Spiste du salat eller spirer? 

Ta også med salat og spirer i salatblandinger eller råkost, brukt som pynt til varmretter og som pålegg. 
 

 Ja Nei Usikker Hvor / når / merke / type / butikk              

Grønn bladsalat     

Issalat, kinakål     

Ruccola     

Hjertesalat, frisé, annen salat     
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 Ja Nei Usikker Hvor / når / merke / type / butikk              

Fersk spinat, annet bladgrønt     

Ferdig oppskåret salatblanding    (Kjøpt i butikk) 

Ferdiglagete salater    (Kjøpt i butikk) 

Bønnespirer, alfalfaspirer, karse     

Andre spirer     

 

Salatdressinger     

Spiste du mat fra en salatbar?     

 
 

Grønnsaker og sopp 
 

35. Spiste du grønnsaker eller sopp? 

Ta også med rå grønnsaker og sopp i salatblandinger eller råkost, brukt som pynt til varmretter og som pålegg.  

Ble grønnsakene spist rå uten oppvarming, eller ble de varmebehandlet (kokt, stekt eller woket)?  (Ta ikke med hermetikk) 
 

 Ja Nei Usikker Hvor / når / merke / type / butikk                    Spist rå? 

Tomat     

Agurk     

Paprika     

Broccoli, blomkål     

Gulrot, reddiker     

Kål, rosenkål, grønnkål, rødkål     

Surkål     

Kålrot, rødbeter, neper     

Stangselleri, sellerirot, persillerot     

Sukkererter, grønne bønner     

Brune bønner     

Minimais, mais på kolbe     

Løk, hvitløk, sjalottløk      

Purre     

Fennikel, asparges, artisjokk     

Chili, spansk pepper, pepperrot     

Avocado, squash, aubergine     

Fryste grønnsaker / - blandinger     

Sopp: sjampinjong, kantarell o.l.     

Andre grønnsaker eller sopp     

Grønnsaker fra en kjøkkenhage     

 

Sylteagurker, pickles, perleløk o.l.     

Sprøstekt løk, stekt løk, løkringer     

Syltete rødbeter     

Kapers     

Soltørkede tomater     

Oliven, fylte oliven     

Vinblad, fylte vinblad (dolmades)     

Kastanjer     
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Frukt og bær 
 

36. Spiste du frukt? 

Ta også med frukt i fruktsalat, salatblandinger eller råkost, brukt som pynt til varm og kald mat, og som pålegg.  

Ble frukten spist rå uten oppvarming, eller ble den varmebehandlet?      (Ta ikke med hermetikk)  

 

 Ja Nei Usikker Hvor / når / merke / type / butikk                   Spist rå?     

Epler, pærer, plommer     

Banan     

Druer     

Appelsin, mandarin, clementin     

Grapefrukt, sitron, lime     

Melon     

Fersken, nektarin     

Kiwi, mango, papaya, ananas     

Annen frukt     

Nedfallsfrukt     

Syltetøy med frukt, kjøpt i butikk     

Syltetøy med frukt, hjemmelaget     

Marmelade     

Rabarbra, rabarbragrøt     

 
 

37. Spiste du bær? 

Ta også med bær spist sammen med annen mat, for eksempel som kakepynt eller til iskrem. (Ta ikke med hermetikk) 

Ble bærene spist rå uten oppvarming, eller ble de varmebehandlet?  
 

 Ja Nei Usikker Hvor / når / merke / type / butikk                   Spist rå? 

Jordbær     

Bringebær     

Kirsebær, moreller     

Rips, stikkelsbær, solbær     

Boysenbær     

Blåbær, tyttebær, multer     

Bjørnebær, tranebær     

Andre bær     

Fryste bær kjøpt i butikk     

Tørkete bær kjøpt i butikk     

Syltetøy med bær, kjøpt i butikk     

Syltetøy med bær, hjemmelaget     

 
 

Nøtter, tørket frukt, søtsaker, snop og snacks 
 

38. Spiste du nøtter, tørket frukt, søtsaker, snop eller snacks? 
 

 Ja Nei Usikker Hvor / når / merke / type / butikk 

Nøtter, kjerner eller frø: 

Hasselnøtter, valnøtter     

Peanøtter     
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 Ja Nei Usikker Hvor / når / merke / type / butikk 

Mandler, mandelflak     

Paranøtter, cashew, pecan, pistasj     

Nøtteblandinger     

Pinjekjerner, solsikkekjerner     

Kokosmasse, mandelmasse     

Sesamfrø, linfrø     

Andre nøtter, frø eller kjerner     

Frokostblanding med nøtter / frø     

Helva, Tahini, hommos o.l.     

Tørket frukt: 

Rosiner, korinter     

Dadler, fiken     

Svisker     

Tørket aprikos, sukat     

Annen tørket frukt     

Frokostblanding med tørket frukt     

Annen frokostblanding eller müsli     

Søtsaker og snop: 

Sjokolade, konfekt     

Marsipan     

Sukkertøy, drops, karameller     

Lakris, seigmenn, geletopper o.l.     

Godtepose, smågodt, snop     

Andre søtsaker     

Snacks: 

Potetgull, ostepop, baconcrisp o.l.     

Pop Corn      

Krutonger, grissini     

Andre snacks     

Dipp eller saus til potetgull o.l.     

Sennep, ketchup o.l.     

Nøttepålegg og annet søtt pålegg: 

Sjokoladepålegg     

Nøttepålegg     

Peanøttpålegg     

Sunda, honning, bananos o.l.     

Annet søtt pålegg     
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Desserter og søte sauser 
 

39. Spiste du puddinger, sauser, kremer, kompotter eller lignende? 

Hvis ja: (1) ble maten kjøpt på et serveringssted eller laget på et annet storkjøkken, (2) ble den kjøpt ferdiglaget i en butikk, eller (3) 
var den hjemmelaget?   
 

 Ja Nei Usikker Hvor / når / merke / type / butikk        

Sjokoladepudding, mandelpudding     

Karamellpudding, andre puddinger     

Crème brûlée, fromage, mousse     

Sorbé, gele      

 

Karamellsaus, sjokoladesaus     

Vaniljesaus, eggekrem o.l.      

Sjokoladekrem o.l.     

Jordbærsaus, bringebærsaus o.l.     

Andre søte sauser eller kremer     

Sviskekompott, fruktkompott o.l.     

Andre kompotter eller desserter     

 
 

Juice og søte drikker 
 

40. Drakk du noen av følgende produkter?                NB! Småskalaprodusenter og saftpresserier 
 

 Ja Nei Usikker Hvor / når / merke / type / butikk        

Appelsinjuice     

Eplejuice, - nektar, - most, - cider     

Pærejuice, druejuice, tropisk juice     

Annen fruktjuice eller nektar     

Gulrotjuice, annen grønnsakjuice     

Iste, iskaffe, kjøpt ferdig i butikk     

Smoothie, fruktdrikker     

Andre juicer, safter eller drikker     

 
 

Økologiske matvarer 
 

41. Spiste du økologiske grønnsaker, frukt, melk, ost, kjøtt, egg, eller andre økologiske matvarer? 
 

 Ja          Nei         Usikker    

Hvis ja, hva slags produkter?  

 
 

Naturmedisin og kosttilskudd 
 

42. Brukte du naturmedisin, slankeprodukter eller kosttilskudd? (Ta også med Sanasol, tran,vitaminpiller o.l.) 
 

 Ja          Nei         Usikker    

Hvis ja, hva slags produkter?  
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Mat kjøpt i utlandet 
 

43. Spiste du kjøtt eller andre matvarer som var kjøpt i utlandet, for eksempel på handleturer i Sverige/Danmark?   

Ta ikke med hermetikk. 
 

 Ja Nei Usikker Hvor / når / merke / type / butikk    

Fjørfekjøtt (kylling, kalkun, høns)     

Svinekjøtt     

Storfekjøtt, oksekjøtt     

Sauekjøtt, lammekjøtt     

Kjøttkaker, medister, kjøttboller      

Hamburgere, karbonader     

Kjøttdeig, medisterdeig o.l.     

Kokte pølser, røkte pølser      

Skinke, rull, rullade o.l.     

Annet kokt kjøttpålegg     

Salami, spekepølse, spekeskinke     

Annet salt pålegg eller spekemat     

Leverpostei, pateer, paier     (Ikke hermetikk) 

Myke oster     

Andre oster     

Sjokolade, søtsaker, snacks etc.     

Frukt og grønnsaker     

Annen mat kjøpt utenlands     

 
 

Mat som luktet eller smakte vondt  
 

44. Spiste du mat som luktet eller smakte vondt?  
 

Ja          Nei         Usikker    Hvis ja, hva slags mat? 

 
 

Mat som var gått over holdbarhetsdatoen 
 

45. Spiste du mat som var gått over holdbarhetsdatoen?  
 

Ja          Nei         Usikker    Hvis ja, hva slags mat? 

 
 

Butikker 
 

46. Spiste du mat som var kjøpt i delikatessebutikk, delikatessedisk eller ferskvaredisk? 
 

 Ja          Nei         Usikker                 Hvis ja, hvilke varer og kjøpt i hvilke butikker? 
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47. I hvilke butikker ble maten du spiste i uken før sykdommen startet, innkjøpt? 
 

Dagligvarer:  

Kjøttvarer og fisk:  

Grønnsaker og frukt:  

Andre ferskvarer:  

Delikatesser:  

Annen mat:  

 
 

Annen mat  
 

48. Spiste du noen annen mat som vi ikke har nevnt til nå? 
 

 Ja          Nei         Usikker                                            Hvis ja, hvilke varer og kjøpt i hvilke butikker? 

 

 

 

 

 
 

Kontakt med dyr 
 

49. Hadde du kontakt med dyr eller fugler, eller med deres avføring eller fôr? 
 

 Ja Nei Usikker Hvor?                                                                Når? 

Husdyr og kjæledyr:     

Hund     

Katt     

Storfe (ku, kalv, okse)     

Gris     

Sau, geit     

Hest, ponni     

Høns, kylling, kalkun, ender, gjess     

Burfugler     

Kanin, marsvin, hamster o.l.     

Mus eller rotte som kjæledyr     

Akvariefisk     

Skilpadder, slanger, krypdyr     

Andre husdyr eller kjæledyr     

Ville dyr: 

Måker     

Småfugler, fuglebrett, nek o.l.      

Andre ville fugler     

Piggsvin     

Ville mus, muselort     

Elg, hjort, rein, rådyr     

Hare, rype, skogsfugl, rev, bever     

Andre viltlevende dyr eller fugler     
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 Ja Nei Usikker Hvor?                                                                Når? 

Er det småfugl i hagen?     

Matet familien småfugl?     

Er det piggsvin i hagen?     

Matet familien piggsvin?     

Besøk i dyrepark, på gård eller seter: 

Besøkte du en zoologisk hage?     

Besøkte du en dyrepark?     

Besøkte du en gård med husdyr?     

Besøkte du en seter med husdyr?     

Smakte du på melken der?     

Kjøpte du ost eller annen mat der?     

Spiste du der (f. eks. vafler)?     

Drakk du vann eller saft der?     

 

Var du på jakt?     

   
 

Bading 
 

50. Badet du i sjøen, i ferskvann eller i basseng? 
 

 Ja Nei Usikker Hvor ?      Når? 

Utendørs i sjøen     

Utendørs i ferskvann     

Utendørs i basseng / badestamp     

Innendørs i basseng / boblebad     

 
 

Avsluttende spørsmål 
 

51.  Spiste du noe mat som ikke ble spist av andre, friske medlemmer av din husholdning? 
 

 Ja          Nei         Usikker                                            Hvis ja, hva slags mat? 

 

 

 

 
 

52. Er det noen rester igjen av den maten du spiste i uken før sykdommen startet?    

Ta vare på matrester og emballasjen. (Mattilsynet: Ta prøver av matvarer som kan være suspekte!) 
 

 Ja          Nei         Usikker                                          Hvis ja, hva slag mat? 
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53. Hva tror du selv er årsaken til sykdommen?  Mistenker du et spesielt måltid eller matvare?  Hvorfor?   

 Noter hvordan maten ble tilberedt, oppbevart, servert eller kjøpt, dersom dette er kjent. 
 

 

 
 

Takk for hjelpen! 
 

 

SAMTYKKE: 

Jeg samtykker i at Folkehelseinstituttet og Mattilsynet kan bruke opplysningene i dette skjemaet til å oppklare 

sykdomsutbruddet som pågår: 

 

Dato og underskrift: 
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Denne delen av skjemaet kan eventuelt utelates: 

 
 

Samfunnsøkonomiske konsekvenser og underliggende sykdommer 
 
 
Hvor mange dager / timer var du syk? 
 

Antall sykedager:  

Er du frisk nå? Ja      Nei      Usikker                                     

 
 
Hvor mange dager måtte du være hjemme fra arbeidet på grunn av denne sykdommen?  

Hvis pasienten er et barn eller trenger tilsyn av andre grunner, hvor mange dager måtte foreldre, andre foresatte eller pårørende 
være hjemme fra arbeidet for å passe pasienten? 
 

Antall tapte arbeidsdager:  

  
 
Kontaktet du lege for denne sykdommen? 
 

Antall legebesøk:  

Antall telefoner til lege:  

Ble det tatt avføringsprøve? Ja       Nei         

Ble det tatt andre prøver? Ja       Nei         Hvilke?       

Fikk du sykmelding? Ja       Nei         For hvor mange dager? 

Fikk du penicilling eller annen antibiotika? Ja       Nei         Hva slag? 

Fikk du annen behandling av legen? Ja       Nei         Hva slag? 

 
 
Ble du innlagt i sykehus på grunn av denne sykdommen? 
 

Ja       Nei          

Når ble du innlagt?                          Dato: 

Hvor lenge var du innlagt?   Antall dager: 

Fikk du pencillin eller annen antibiotika? Ja       Nei         Hva slag? 

Fikk du intravenøs væske (rett i blodåre)? Ja       Nei         Hvor mange dager? 

Fikk du annen behandling på sykehuset? Ja       Nei         Hva slag? 

 
 
Tok du noen andre medisiner eller legemidler for denne sykdommen? 
 

Smertestillende / febernedsettende Ja       Nei         Hva slag?                                          (f.eks. paracet, ibux, dispril) 

Medisiner mot diaré Ja       Nei         Hva slag?                                               (f.eks. imodium, travello) 

Naturmedisin / helsekost Ja       Nei         Hva slag?                          

Alternativ behandling Ja       Nei         Hva slag?                                                        (f.eks. homeopatisk) 
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Har du noen kroniske sykdommer? 
 

 Ja Nei Usikker Kommentarer: 

Magesår, magekatarr     

Problemer med magesyren     

Stadig, kronisk diaré     

Ulcerøs kolitt, Crohns sykdom     

Matallergi eller matintoleranse    (Inkludert cøliaki og laktoseintoleranse) 

Andre mage-tarm-problemer     

Diabetes (sukkersyke)     

Leversykdom     

Revmatisk sykdom     

Immunsvekkelse     

Andre kroniske sykdommer     

 
 
I løpet av måneden før sykdommen din startet, tok du noen medisiner? (Se på medisinglasset) 
 

 Ja Nei Usikker Hvilken medisin?            Tar du medisinen fast? 

Penicillin eller andre antibiotika     

Midler mot magesår      

Midler mot for mye syre      

Insulin, diabetes medisin     

Kortisontabletter, steroider     

Andre immundempende medisiner     

Helsekost, kosttilskudd, vitaminer     

Naturmedisiner     

Andre medisiner      
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Brukerveiledning til spørreskjemaet  

 

 

 

 

Brukerveiledningen revideres fortløpende ved behov. Oppdatert brukerveiledning vil til 

enhver tid finnes i den nettbaserte Utbruddsveilederen på www.fhi.no. 

  

 

     27 Kohortundersøkelse - Veiledning 

 

https://www.fhi.no/nettpub/utbruddsveilederen/sporreskjema-retningslinjer-og-andr/sporreskjema-og-retningslinjer/
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Brukerveiledning til spørreskjema for bruk ved kohortundersøkelse 

av utbrudd 

Referanser til avsnitt og kapitler viser til Utbruddsveilederen, Veileder i oppklaring av 

sykdomsutbrudd som skyldes smitte fra mat, vann eller dyr. 

Lage spørreskjema 

Skjemaet som er vist på de neste sidene, er en mal som kan brukes til å lage et spørreskjema ved 

retrospektive kohortundersøkelser under utbrudd i en begrenset, ”lukket” populasjon, for eksempel 

et selskap, et hotell, en barnehage eller en sykehusavdeling – en kohort (avsnitt 10.2 ). I slike utbrudd 

kan man ofte få tilgang til lister over alle måltider og matvarer som ble servert, for eksempel i form 

av menyer. Dermed kan spørreskjemaet redigeres ved hjelp av denne listen.  

Skjemaet finnes i Word-format i Utbruddsveilederen, slik at det kan redigeres og tilpasses det 

aktuelle utbruddet.  

 Mal for spørreskjema til kohortundersøkelser  

Gjennomføre intervjuet 

Skjemaet sendes eller leveres til alle i utbruddspopulasjonen (kohorten, alle som var til stede), friske 

som syke. Det er ikke nødvendig å vite på forhånd hvem er syke eller friske; spørsmål om dette er 

tatt med i spørreskjemaet. 

Hvis utbruddspopulasjonen er stor, kan det være aktuelt å intervjue et tilfeldig utvalg av den, fordi 

det ikke lar seg gjøre å intervjue alle. Kohortundersøkelse kan likevel gjennomføres, men færre 

intervju vil gi redusert statistisk styrke ved analyse av resultatene.  

Hvis antallet personer i utbruddspopulasjonen er svært lavt, og det følgelig ikke er statistisk grunnlag 

for en kohortundersøkelse, kan slike intervjuer likevel gi informasjon som er nyttig for å danne 

hypoteser om smittekilden. De fungerer dermed på samme måte som et pilotintervju (avsnitt 9.3), 

men spørsmålene er begrenset til de matvarene eller rettene som ble servert ved måltidene som 

mistenkes. 

Spørreskjemaet kan sendes i posten, men ofte er det mest praktisk å bruke e-post. Ved utbrudd som 

rammer ansatte ved en bedrift, kan bedriftens intranett brukes til å formidle spørreskjemaet. 

Dersom skjemaet skal returneres i posten, bør det ledsages av en frankert og adressert 

svarkonvolutt.  

Sammen med spørreskjemaet bør det sendes et introduksjonsbrev som forklarer årsaken til 

henvendelsen og motiverer mottakeren til å delta (se nedenfor).  

Spørreskjemaet kan legges inn et nettbasert system for spørreundersøkelse (for eksempel 

Questback), og sendes som e-post til medlemmene av utbruddspopulasjonen sammen med 

introduksjonsbrevet. Folkehelseinstituttet kan gi råd og bistand til å lage et slikt skjema.  

 

      
 

https://www.fhi.no/nettpub/utbruddsveilederen/sporreskjema-retningslinjer-og-andr/sporreskjema-og-retningslinjer/
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Det kan av og til være praktisk å gjennomføre intervjuet over telefon. Selv om denne 

fremgangsmåten er arbeidskrevende, kan mange personer kontaktes i løpet av kort tid, og 

intervjueren kan oppdage og korrigere misforståelser mens intervjuet pågår. Hvis et nettbasert 

system som Questback brukes, kan intervjueren føre opplysningene direkte inn der. Dessuten er det 

ikke nødvendig å sende purring til personer som ikke svarer på henvendelsen, siden alle blir 

kontaktet direkte.  

Introduksjonsbrevet 

Et eksempel på introduksjonsbrev finnes i kapittel 29: 

 Introduksjonsbrev 

Pasientene bør få inntrykk av at de er med på et spennende og samfunnsnyttig arbeid. Det er viktig å 

understreke at deltakelsen er frivillig og at all informasjon vil bli behandlet strengt fortrolig.  

I introduksjonsbrevet er det også viktig å understreke at opplysninger også fra dem som ikke ble 

syke, er svært viktig, slik at man kan sammenligne hva de syke og de friske spiste. Folk misforstår ofte 

dette og tror at bare de som har vært syke, skal delta i undersøkelsen.  

Analyse av resultatene 

Resultatene kan legges inn manuelt i en database som deretter analyseres. De fleste nettbaserte 

systemene for spørreundersøkelser, som Questback, vil imidlertid automatisk generere en database 

som er klar for analyse.  

Dataprogrammet OpenEpi (www.openepi.com) som er fritt tilgjengelig, inneholder statiske rutiner 

som gjør det mulig å beregne relative risiko (og odds ratio) med konfidensintervaller og p-verdier 

direkte på nettet, det er ikke nødvendig å laste ned programmet.  

Programmet kan ikke brukes til registrering av opplysninger fra spørreskjema; informasjonen må 

være sammenstilt på forhånd. Programmet inneholder en statistikk-kalkulator for analyse av data i 

to-ganger-to-tabeller. Gå inn i programmet på www.openepi.com, velg «Two by Two Table» i 

menyen, Velg «Enter New Data», sett inn tall i tabellen og trykk «Calculate». Da får du beregnet 

relativ risiko (risk ratio) og odds ratio med 95 prosent konfidensintervaller. Programmet regner også 

ut p-verdier som tester null-hypotesen at sykdommen ikke har noen sammenheng med det 

næringsmiddelet du undersøker. 

Flervariabelanalyser, for å avgjøre hvilke matvarer som er uavhengige risikofaktorer, vil kreve 

programmer som EpiData, Stata, SPSS etc. 

Hvis det er tvil om en person er et kasus (for eksempel personer med uspesifikke symptomer), må 

vedkommende ekskluderes fra hele analysen. Dersom en person er usikker på om han eller hun har 

spist eller drukket ett eller flere næringsmidler, må vedkommende ekskluderes fra analysen av 

akkurat disse næringsmidlene, men inkluderes for alle andre eksponeringer.  

 

Mer informasjon om kohortundersøkelser og kasus-kontroll-undersøkelser finnes i avsnitt 10.2 og i 

kapittel 16:  
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 Analytisk epidemiologiske undersøkelser  

Alle opplysninger om personer, friske som syke, er strengt fortrolige og er underlagt lovbestemt 

taushetsplikt. Helsemyndighetene og Mattilsynet har begge et selvstendig ansvar for at opplysninger 

om personer blir registrert, oppbevart, distribuert og brukt i henhold til gjeldende bestemmelser.  
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   Mal for spørreskjema   

 

 

                                                            

 

Spørreskjemaet revideres fortløpende ved behov. Oppdatert spørreskjema vil til enhver 

tid finnes i den nettbaserte Utbruddsveilederen på www.fhi.no. 

Spørreskjemaet er tilgjengelig i Word-format slik at teksten kan redigeres og tilpasses det 

aktuelle utbruddet:                                               

  

 

   28 Kohortundersøkelse - Spørreskjema 

 

https://www.fhi.no/nettpub/utbruddsveilederen/sporreskjema-retningslinjer-og-andr/sporreskjema-og-retningslinjer/
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Undersøkelse av utbrudd av matbåren sykdom  
 
 
Dato skjemaet ble fylt ut:    

 
 

■  Opplysninger om den som besvarer skjemaet 

Navn:  

Fødselsdato:  

Adresse:  

Telefon, for senere kontakt:  

 
 

Deltok du på [sett inn navn på selskapet/arrangementet, og dato]?    
 
 
 

Dersom svaret er NEI på dette spørsmålet, trenger du IKKE svare på resten av skjemaet. Send det likevel 
inn. 

 
 
 

I uken etter [sett inn navn på selskapet/arrangementet], fikk du oppkast, diare, magesmerter eller andre problemer med 
magen? 

 

 Ja         Nei        Usikker                  Kommentarer:  

 

 
Dersom svaret er NEI på dette spørsmålet, hopp over resten av spørsmålene på denne siden, men besvar 

spørsmålene på de to neste sidene. 
 
 
 

■  Spørsmål bare de syke skal svare på 

 
 

Hvilke symptomer hadde du?  
Noter når symptomer startet (dato, klokkeslett) og hvor lenge de varte (antall dager eller timer) 

 

 Ja Nei Usikker Når startet symptomene?  Hvor lenge varte de? 

Kvalme     

Oppkast     

Magesmerter     

Diaré         

Blod i avføringen     

Feber     Temperatur? 

Andre symptomer     

 

Når ble du syk?    Dato og klokkeslett:  

Er du fremdeles syk? Ja         Nei         Usikker  

Hvis nei, hvor lenge varte sykdommen?    Dager:  

 
 

 Ja        Nei          
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■  Spørsmål alle skal svare på, både de syke og de friske 

 
 
 

Nedenfor følger en liste over alt som ble servert. 

Vennligst svar på alle spørsmålene: kryss av "ja" for de rettene du sannsynligvis spiste, og kryss av "nei" for de 

rettene du sannsynligvis ikke spiste. Dersom du er i tvil, kryss av for "usikker". 

 
 

Spiste du noen varme retter? 
 

 Ja Nei Usikker Kommentarer: 

Rett 1     

Rett 2     

Rett 3     

Rett 4     

Rett 5     

Rett 6     

 
 

Spiste du noen kalde kjøttretter? 
 

 Ja Nei Usikker Kommentarer: 

Rett 1     

Rett 2     

Rett 3     

Rett 4     

Rett 5     

Rett 6     

 
 

Spiste du kalde fiskeretter eller skalldyr? 
 

 Ja Nei Usikker Kommentarer: 

Rett 1     

Rett 2     

Rett 3     

Rett 4     

Rett 5     

Rett 6     

 
 

 Spiste du grønnsaksalater eller majonessalater? 
 

 Ja Nei Usikker Kommentarer: 

Rett 1     

Rett 2     

Rett 3     

Rett 4     

Rett 5     

Rett 6     
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Spiste du desserter, oster eller frukt? 
 

 Ja Nei Usikker Kommentarer: 

Rett 1     

Rett 2     

Rett 3     

Rett 4     

Rett 5     

Rett 6     

 
 

Hvilke drikkevarer brukte du? 
 

 Ja Nei Usikker Kommentarer: 

Rett 1     

Rett 2     

Rett 3     

Rett 4     

Rett 5     

Rett 6     

 
 
 

Takk for hjelpen! 
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Eksempel på introduksjonsbrev ved kohortundersøkelse av utbrudd 

Brevet sendes sammen med spørreskjemaet til alle i utbruddspopulasjonen, friske som syke, eller et 

utvalg av dem. Spørreskjemaet og introduksjonsbrevet kan eventuelt sendes som e-post, hvis 

Questback eller et annet nettbasert system for spørreundersøkelse brukes. Hvis henvendelsen blir 

sendt i posten, bør den ledsages av en frankert og adressert svarkonvolutt.  

   Mal for spørreskjema til kohortundersøkelser 

   Brukerveiledning til spørreskjemaet 

  

Til:   

UTBRUDD AV DIARÉ-SYKDOM VED LEFSESTØYLEN HOTELL 

Mattilsynet og kommuneoverlegen i Lefsedal etterforsker et utbrudd av diarésykdom blant 

gjestene ved Lefsestøylen Hotell i perioden 00.00.00 – 00.00.00, med sikte på å finne 

smittekilden. 

Grunnen til at vi nå kontakter deg er at du var en av gjestene ved hotellet i den aktuelle 

perioden da utbruddet fant sted. Vårt spørsmål til deg er derfor om du kan avse tid til å 

fylle ut et nettbasert spørreskjema som du finner ved å åpne denne snarveien: [snarvei til 

skjemaet]. Ditt bidrag er avgjørende for at vi skal kunne finne smittekilden og forhindre at 

flere blir syke.  

Spørsmålene dreier seg om hva du spiste mens du var på hotellet. Vi er klar over at det er 

vanskelig å huske så langt tilbake i tid, og at dette skaper litt ekstra bry for deg, men håper 

likevel at du er villig til å hjelpe oss. Vi vil understreke at det hele er frivillig, og at alle 

opplysninger vil bli behandlet strengt fortrolig. Dersom du skulle ha noen spørsmål, kan du 

bare ringe til undertegnede på telefon 00 00 00 00 eller ta kontakt per e-post: 

000@mattilsynet.no. 

Det er viktig at du svarer på skjemaet selv om du ikke ble syk, slik at vi kan sammenlikne hva 

de syke og de friske spiste. 

 Med vennlig hilsen 

 

   29  Introduksjonsbrev 
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Råd om kontroll og oppfølging av pasienter 

med tarminfeksjon  

 

 

                                                            

 

   

Rådene om kontroll og oppfølging av pasienter med tarminfeksjon, for å hindre 

smittespredning, revideres fortløpende ved behov. Oppdaterte råd vil til enhver tid finnes i 

Smittevernveilederen på Folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no.  

  

 

 30 Kontroll og oppfølging av pasienter 

 

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/19.-kontroll-og-oppfolging-av-pasie/
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Råd om bakteriologiske faecesundersøkelser ved kontroll og oppfølging av 

pasienter med tarminfeksjoner 

 

Innledning 

Enkelte pasienter med tarminfeksjoner kan på grunn av arbeidssituasjon eller oppholdssted utgjøre 

en økt risiko for videre smittespredning. Det er derfor utarbeidet spesifikke faglige råd om oppfølging 

og kontroll av enteropatogene agens. Personer som kan representere en risiko for videre spredning 

kan hensiktsmessig plasseres i fire smittefaregrupper (tabell 1): 

TABELL 1  Smittefaregrupper ved oppfølging av tarminfeksjoner: 

 

Gruppe 1:  

Personer i næringsmiddelindustri (inkl. serveringssteder, herunder matservering i barnehager) som 
kommer i direkte eller indirekte kontakt med næringsmidler som skal spises rå eller uten 
ytterligere oppvarming. 

Gruppe 2:  

Helsepersonell som har direkte kontakt (inkl. servering av mat) med pasienter som er særlig utsatt 
for infeksjonssykdommer eller for hvem infeksjoner vil kunne ha særlig alvorlige konsekvenser, 
f.eks. premature barn, pasienter ved intensivavdelinger o.l. 

Gruppe 3:  

Barn i førskolealder som er i institusjoner (inkl. barnehager). 

Gruppe 4:  

Personer som av ulike grunner vil ha problemer med å kunne ivareta en tilfredsstillende personlig 
hygiene.     

 

 
I det følgende gis det råd om eksklusjonsperioder fra situasjoner med økt risiko for smittespredning, 

antall kontrollprøver og prøveintervaller. Rådene om oppfølging av pasienter som har fått påvist 

enteropatogene agens differensieres i henhold til:  

 

 sykdommens alvorlighetsgrad 

 hvor lett spredning av smittestoffet kan finne sted 

 om utskilleren av den aktuelle tarmpatogene mikroben tilhører en smittefaregruppe eller ikke. 

 

Restriksjoner 

Restriksjoner vil vanligvis innebære at vedkommende ekskluderes fra situasjoner med økt risiko for 

smittespredning. I tabell 2 anføres behovet for og eventuell varighet av slik eksklusjon.  

Så lenge pasienten har diaré er spredningspotensialet for smittestoffet stort. Slike pasienter bør 

derfor uavhengig av hvilket smittestoff som foreligger vanligvis holdes borte fra arbeidsplasser, 

barnehager o.a. hvor det foreligger en reell risiko for spredning.  

 

      
 



 
Side 253 

 

For enkelte kan restriksjonene oppheves allerede to døgn etter symptomfrihet, avhengig av 

alvorlighetsgrad og smittsomhet. Kravene til hva ”symptomfrihet” i realiteten innebærer, må 

vurderes i det enkelte tilfelle. 

TABELL 2  Eksklusjonsperiode fra situasjoner med økt risiko for smittespredning 

 

Agens Tilhørende en smittefare-gruppe Andre 

Salmonella Typhi  

Salmonella Paratyphi 

Shigella dysenteriae 1 

EHEC 

Gr. 1-4: Inntil smittefrihet * Etter risikovurdering 

Salmonella serotyper (andre enn 
Typhi og Paratyphi) 

Campylobacter spp 

Yersinia enterocolitica 

Gr. 1-2: Inntil smittefrihet * 

Gr. 3-4: 48 timer etter symptom-
frihet 

Inntil symptomfrihet 

Shigella spp. (andre enn Shigella 
dys.1)  

EIEC 

Gr. 1-4: Inntil smittefrihet * Inntil symptomfrihet 

Virale agens 

 

Gr. 1-4: 48 timer etter 
symptomfrihet 

Inntil symptomfrihet 

Tarmparasitter (f. eks E. histolytica, 
Giardia lamblia) 

Gr. 1-4: 48 timer etter symptom-
frihet 

Inntil symptomfrihet 

EPEC 

ETEC 

Vibrio spp. (andre enn V. choleae) 

Gr. 1-4: 48 timer etter symptom-
frihet 

 

* Smittefrihet betyr at det foreligger tilstrekkelig antall negative kontrollprøver (se tabell 3) 

Restriksjoner når familiemedlemmer og andre nærkontakter har tarminfeksjon 

Personer i smittefaregruppe 1 og 2 (yrkesrelaterte grupper) som har familiemedlemmer eller andre 

svært nære kontakter med påvist infeksjon med Salm. Typhi, Salm. Paratyphi, Shigella dysenteriae 1 

eller EHEC, bør også omplasseres i sin arbeidssituasjon inntil de har 3 negative prøver.  

For EHEC-infeksjon bør dette også gjelde smittefaregruppe 3 (barn i barnehage), dvs. at barn som har 

et familiemedlem som har fått påvist EHEC-infeksjon bør holdes borte fra barnehagen til det 

foreligger 3 negative avføringsprøver hos barnehagebarnet.  

Noen EHEC vil, basert på en samlet vurdering av både klinikk, epidemiologi og resultater av typing og 

karakterisering ved Folkehelseinstituttets referanselaboratorium, kunne følges opp som en EIEC. 

Enkelte aEPEC vil på grunnlag av samme type informasjon kunne følges opp som en EHEC-infeksjon. 

Les mer i kapittelet «E. coli enteritter» i Smittevernveilederen. 
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Ved asymptomatisk bærertilstand er som regel spredningspotensialet så lite at restriksjoner er 

unødvendig for dem som ikke tilhører en smittefaregruppe. I slike tilfeller er det ikke nødvendig å 

dokumentere smittefrihet. 

Kontrollprøver og smittefrihet 

Når det er påvist et tarmpatogent agens, er det ikke nødvendig med kontrollprøver så lenge 

pasienten fortsatt har diaré. Pasienten må i denne perioden anses som smittefarlig. Etter overstått 

sykdom kan vedkommende imidlertid i en periode fortsatt være bærer av smittestoffet og følgelig 

fremdeles være smittefarlig. Lengden av denne bærerperioden kan variere avhengig av så vel pasient 

som agens. Første kontrollprøve anbefales tatt tidligst 48 timer etter symptomfrihet, eventuelt etter 

avsluttet antibiotikabehandling. 

Antall på hverandre negative prøver som anbefales for pasienter tilhørende en smittefaregruppe 

(tabell 1) for å kunne erklære smittefrihet er vist i tabell 3. 

Tabell 3 Antall kontrollprøver av smittebærere tilhørende en smittefaregruppe (se tabell 1) 

med enteropatogene agens 

 Agens 
Antall negative prøver før 
smittefrihet 

Salmonella Typhi  

Salmonella  Paratyphi 

Shigella dysenteriae 1 

EHEC 

5 negative prøver 

Shigella spp. (andre enn Shig. dys.1) 

EIEC 
3 negative prøver 

Salmonella serotyper (andre enn Typhi og Paratyphi)   3 negative prøver 

Vibrio cholerae 

Campylobacter spp.  

Yersinia enterocolitica 

2 negative prøver 

EPEC  ETEC 

Vibrio spp.(andre enn V. cholerae) 

Aeromonas spp.  

Plesiomonas spp. 

Virale agens 

Negative prøver ikke nødvendig 

Intestinale parasitter (f. eks. E. histolytica, Giardia 
lamblia) 

1 negativ prøve (tatt 14 dager etter 
behandlingsslutt) 

 

Første prøve skal tas 48 timer etter symptomfrihet, deretter med minimum 24 timers intervall. 
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Tilfeldig oppdagete bærere av enteropatogener  

Ved asymptomatisk bæring er som regel spredningspotensialet så lite at restriksjoner er unødvendig. 

I slike tilfeller er det ikke nødvendig å dokumentere smittefrihet. Restriksjoner i form av utelukkelse 

fra arbeidssituasjoner eller barnehager kan være aktuelt for smittebærere, dersom smittestoffet kan 

gi særlig alvorlig sykdom, eller dersom pasienten tilhører en smittefaregruppe. Utelukkelsen varer 

inntil erklært smittefrihet i henhold til tabell 3. 

Prøveintervaller  

Intervallet mellom prøvene bør være avhengig av om vedkommende tilhører en smittefaregruppe 

eller ikke. For personer i smittefaregruppene bør første prøve tas 48 timer etter symptomfrihet og 

deretter med minimum 24 timers intervall. 

For andre (som ikke tilhører en smittefaregruppe og følgelig ikke er pålagt restriksjoner) kan det virke 

uheldig å fokusere for sterkt på en bærersituasjon som eventuelt kan bli langvarig. Også av 

ressursmessige grunner bør man unngå å ta for mange prøver. Ved en asymptomatisk bærersituasjon 

med Salm. Typhi, Salm. Paratyphi, Shigella spp. og EHEC/EIEC som vedvarer utover 2-3 uker kan 

prøveintervallene derfor forslagsvis forlenges til ca. 1 måned. For denne gruppen gjelder at 

kontrollprøver ikke er nødvendig for øvrige enteropatogene agens. Om vedkommende bærer 

midlertid selv ønsker å forvisse seg om smittefrihet, kan man også her forslagsvis følge opp med 

kontrollprøver med om lag én måneds mellomrom. Dette kan særlig være aktuelt ved øvrige 

salmonelloser, mens en langvarig bærersituasjon etter campylobacterioser og yersinioser er såpass 

sjelden at kontrollprøver her uansett kan frarådes for denne gruppen.  

 

Aktuelle mikrobiologiske undersøkelser hos personer som arbeider i 

næringsmiddelindustri   

Smittevernveilederen fra Folkehelseinstituttet inneholder et eget temakapittel om oppfølging og 

kontroll av personell som håndterer næringsmidler. 
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 Mal som kan brukes til å lage sluttrapport   

 

 

Malen for å lage sluttrapport revideres fortløpende ved behov. Oppdatert mal vil til 

enhver tid finnes i den nettbaserte Utbruddsveilederen på Folkehelseinstituttets nettsider 

www.fhi.no.  

Malen kan lastes ned i Word-format slik at teksten kan redigeres og tilpasses det aktuelle 

utbruddet.  

                                                            

 

 

  

 

  31 Mal for sluttrapport 

 

https://www.fhi.no/nettpub/utbruddsveilederen/sporreskjema-retningslinjer-og-andr/sporreskjema-og-retningslinjer/
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Sluttrapport  
 
 

Tittel 
 

(utbrudd, tid, sted) 

 
 
 
Dette er en mal som kan brukes til å skrive sluttrapport etter at oppklaringen av et utbrudd er 

avsluttet. Malen er ment å kunne dekke mange forskjellige utbrudd og et bredt spektrum av 

undersøkelser. Ikke alt er aktuelt ved ethvert utbrudd, og rapporten må derfor redigeres slik at den 

er tilpasset det aktuelle utbruddet. Referanser i parentes til kapitler og avsnitt viser til 

Utbruddsveilederen, der det finnes utfyllende opplysninger som kan være til hjelp ved utforming av 

rapporten.  

 

 

Rapportene er i utgangspunktet åpne dokumenter og skal ikke unndras offentligheten, dersom det 

ikke er hjemmel for dette i offentlighetsloven. Rapporteringen må i utgangspunktet være egnet til å 

forebygge at tilsvarende feil begås i ettertid, og det vil derfor være relevant å omtale en 

årsakssammenheng som forklarer hva som egentlig gikk galt. Det er viktig at alle fakta kommer frem i 

lyset. Det skal derfor svært mye til for å unndra rapportene fra offentlighet. 

 

 

 

Husk: Rapporten skal ikke inneholde opplysninger som gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner. 

Som utgangspunkt publiserer vi følgende om pasienter i utbrudd: 

  Kjønn 

  Alder i tiårsgrupper 

  Bostedsfylke 

  Innsykningsdato 
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Innholdsfortegnelse 

 

Samarbeidspartnere 

Sammendrag  

1. Introduksjon  

1.1  Kort om sykdommen 

1.2  Kort introduksjon om utbruddet  

2. Utbruddsutredning  

2.1  Epidemiologiske undersøkelser 

2.2  Mikrobiologiske undersøkelser  

2.3  Miljøundersøkelser  

3. Resultater 

3.1  Epidemiologisk undersøkelse 

3.2  Mikrobiologiske undersøkelser  

3.3  Miljøundersøkelser  

4. Konklusjon og vurderinger 

5. Referanser 

6. Vedlegg  
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Samarbeidspartnere 

Kommuneoverlege 

Mattilsyn - region, avdelinger, hovedkontor 

Folkehelseinstituttet - divisjon, avdelinger  

Spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten  

Institusjoner – sykehus, barnehage, skole 

Andre etater  

 

 

Sammendrag 

 

1. Introduksjon 

1.1  Kort om sykdommen 

Historikk, forekomst, agens, klinikk, diagnostikk, kjente risikofaktorer og smittekilder, 

tidligere utbrudd … 

 

1.2  Kort introduksjon om utbruddet  

Hvordan utbruddet ble oppdaget og varslet (kapittel 5) 

Utvikling: Når ble det besluttet å starte oppklaringsarbeidet?  

Varsling og informasjon til myndigheter og etater, nasjonalt og internasjonalt 

Informasjon i massemedier 

 

  

2. Utbruddsutredning 

2.1  Epidemiologiske undersøkelser 

 
Kasusdefinisjon (mulige, sannsynlige og verifiserte kasus) (kapittel 7) 

Deskriptiv epidemiologi, hvem, hva, hvor og når: Hvordan og hvorfra ble opplysninger samlet 

inn? (kapittel 8) 

Eventuell aktiv oppsporing av pasienter (kapittel 8) 
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Pilotintervjuer: Spørreskjema, datainnsamling (kapittel 9) 

Analytisk epidemiologiske undersøkelser (kasus-kontroll, kohort etc.) (kapittel 10 og 16): 

 

 Formålet med undersøkelsene 

 Valg av pasienter og kontrollpersoner 

 Spørreskjema 

 Datainnsamling 

 Dataanalyser 

 
 

2.2  Mikrobiologiske undersøkelser 

Prøver fra pasienter 

Innsamling 

Analysemetoder 

Laboratorium 

Prøver fra mat, vann, dyr og miljø 

Innsamling 

Analysemetoder 

Laboratorium 

Epidemiologiske markøranalyser (sammenligning av agens) (kapittel 10) 

Agens som ble undersøkt – antall og kilde 

Analysemetoder 

Laboratorium 

 

2.3  Miljøundersøkelser 

(Inspeksjon, prøvetaking og sporing i virksomheter under mistanke)(kapittel 9 og 11) 

Inspeksjoner i virksomheter i produksjons- og distribusjonskjeden 

Intervju med ansatte 

Prøvetaking i virksomheter 

Prøvetaking hos pasienter 

Sporing: Fremover og bakover i varestrømmen (kapittel 11) 
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Evt. meteorologiske og geografiske data 

 

3. Resultater 

3.1  Epidemiologisk undersøkelse 

 

Deskriptiv epidemiologi: 

Tid, sted, person (hvem hva, hvor og når)(kapittel 8): 

Utbruddets omfang og utvikling (bl.a. epidemikurve) 

Kjønnsfordeling 

Aldersfordeling 

Geografiske utbredelse (bl.a. kart eller tabeller) 

Medisinske konsekvenser: Symptomenes art, rekkefølge og fordeling. Sykdommens debut og 

varighet. Dødsfall. Asymptomatiske bærere 

Økonomiske konsekvenser: Sykehusinnleggelser, sykefravær, medisinering, legebesøk 

Andre tabeller, diagrammer eller kart 

Informasjon fra utenlandske myndigheter 

 

Pilotintervjuer: 

Antall pasienter som ble intervjuet 

Resultater – eventuelt i form av en tabell 

Hypoteser som ble dannet ved hjelp av intervjuene 

 

Analytisk epidemiologiske undersøkelser:  

Antall pasienter og kontrollpersoner som ble intervjuet 

Var disse representative for kildepopulasjonen? (kapittel 16) 

Resultatene av analysene (relativ risiko, odds ratio, konfidensintervaller, p-verdier) 

Identifiserte risikofaktorer 
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3.2  Mikrobiologiske undersøkelser 

Prøver fra pasienter 

Prøver fra mat, vann, dyr og miljø 

Epidemiologiske markøranalyser – sammenligning av agens 

 

3.3  Miljøundersøkelser 

Inspeksjon av produksjonslokaler  

Inspeksjon av serveringssteder 

Vannverkundersøkelser – nedbørsfelt 

Inspeksjon av sykehusavdeling, barnehage 

Andre inspeksjoner: Husdyrprodusenter, besøksgårder, grossister, importører etc. 

Sporingsdata 

Risikovurderinger 

Meteorologiske og geografiske data 

Annet 

 

 

4. Konklusjon og vurderinger 

Konklusjon på utbruddsoppklaringen: Samlet, kritisk vurdering av alle resultater. Vurdering 

av validiteten av konklusjonen. Hvis det er tvil, skal dette diskuteres (avsnitt 10.3) 

Gjennomførte tiltak for å stanse utbruddet. Virkningen av tiltakene (avsnitt 12.1) 

Gjennomførte og anbefalte tiltak for å forebygge nye utbrudd. Virkningen av tiltakene 

(avsnitt 12.2) 

Kritisk vurdering av oppklaringsarbeidet og samarbeidet (kapittel 13) 

Behov for revisjon av beredskapsplaner, samarbeidsavtaler eller regelverk 

Ubesvarte spørsmål og behov for forskning eller risikovurderinger 

Takk til alle som har bidratt 
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5. Referanser  

 

6. Vedlegg 

Vedlegg 1: Informasjon til publikum gjennom massemedier 

Vedlegg 2: Internasjonal ekspertuttalelse 

Vedlegg 3: Spørreskjema 

Vedlegg 4: Inspeksjonsrapport 

Vedlegg 5: Andre vedlegg 
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Database for fortløpende registrering av 

pasienter   

 

 

Databasen for registrering av pasienter revideres fortløpende ved behov. Oppdatert database 

vil til enhver tid finnes i den nettbaserte Utbruddsveilederen på Folkehelseinstituttets 

nettsider www.fhi.no.  

 

Databasen kan lastes ned i Excel-format slik at den kan redigeres og tilpasses det aktuelle 

utbruddet.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 32 Line listing – registrering av pasienter 

 

https://www.fhi.no/nettpub/utbruddsveilederen/sporreskjema-retningslinjer-og-andr/sporreskjema-og-retningslinjer/
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Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA tilbyr databaserte selvstudier i ut- 

bruddsoppklaring som enhver fritt kan kopiere fra Internett: 

  Epi Case Studies  

Studiene består av interaktive øvelser som er utviklet for å innøve framgangsmåten ved oppklaring 

av utbrudd med næringsmiddelbåren sykdom og øke kunnskapen om epidemiologiske prinsipper. De 

er basert på virkelige utbrudd og er utviklet i samarbeid mellom eksperter fra CDC og personene som 

etterforsket utbruddene. I løpet av øvelsene blir man konfrontert med problemer som oppstår på 

hvert enkelt trinn i utbruddsoppklaringen, og blir bedt om å ta avgjørelser og svare på spørsmål. 

 

  

 

   Databasert selvstudium 

 

http://www.cdc.gov/epicasestudies/
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Denne veilederen er utarbeidet i samarbeid med Mattilsynet og relevante avdelinger ved 

Folkehelseinstituttet. 

Jeg vil spesielt takke Erik Wahl for alle faglige innspill og nyttige diskusjoner. Jeg vil takke Turid M. 

Berglund for hjelp med å oppdatere innholdet slik at det stemmer med Mattilsynets nye 

organisering. 
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