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Mattilsynet 



Campylobacter 

- Vanlig i tarm hos pattedyr og fugler.  

- Kjente årsaker til sykdom/ utbrudd 

- Bruk av udesinfisert drikkevann 

- Konsum / tilberedning av fjørfeprodukter 

- Tilberede/ spise mat utendørs ( grillmåltider) 

Kontakt med husdyr eller deres avføring  

Symptomer: Diare, magesmerter, feber.  

Inkubasjonstid: 1-10 dager 

Varighet: 2-10 dager 

   



Eksempler på utbrudd 

 

o Campylobacter etter gårdsbesøk  

o 1. Barnehage på besøksgård 

o Kontaktsmitte eller indirekte via maten 

o 2. Ungdomsskoleklasse på gårdsbesøk 

o Kontaktsmitte, eller via konsum av upasteurisert melk 

o Campylobacter etter grillfest 

- mangelfull varmebehandling eller kryssforurensning 

mellom rått og ferdiggrillet kjøtt. 

 



Salmonella   

- Bakterien skilles ut via avføring hos mennesker og 

dyr.    

- Kjente årsaker til sykdom / utbrudd innenlands: 

- Importerte matvarer 

- Forurenset drikkevann 

- Direkte eller indirekte smitte fra vill småfugl 

Symptomer: Diare, magesmerter, feber. Oppkast kan 

forekomme 

Inkubasjonstid: 6- 72 t 

Varighet: 2-7 dager 





Generelle forebyggende råd 

 

o Vask hender etter toalettbesøk, etter kontakt med 

dyr og før matlaging  

o Vask hendene etter kontakt med ville fugler eller 

fuglelort, for eksempel fuglebrett og 

fôringsautomater  

o Vask kniver, skjærefjøler og annet kjøkkenutstyr 

som har vært i kontakt med råvarer som rått kjøtt 

– før redskapene brukes til å tilberede annen mat  

o Fjørfekjøtt, hamburgere, kjøttkaker og annen 

farsemat bør være godt gjennomstekt/kokt  

o Andre kjøttprodukter bør være godt stekt på 

overflaten 

 



Shigella 

 

Mennesket er reservoar og smitteoverføring skjer: 

- Via kontaminert vann eller matvarer 

- Sekundær smitte, særlig til barn 

 

 

 

Utbrudd i Norge der importerte grønnsaker eller 

urter har vært smittekilden.  



Nasjonalt utbrudd med Yersinia 2014 

o Flere av pasientene var tilknyttet fire militærleirer i 

Troms. 

o Mattilsynet bistår Folkehelseinstituttet og 

kommuneoverlegene med å etterforske utbruddet 

o Folkehelseinstituttet ledet oppklaringen blant 

pasientene mens Mattilsynet ledet oppklaringen i 

matkjeden. 

o Mattilsynets distriktskontorer intervjuet pasientene 

om hvor de har vært og hva de har spist i perioden før 

de ble syke. 



forst. 

o Yersinia er en av de vanligste årsakene  

 til diaré i Norge.  

o Yersinia finnes stort sett hos svin 

 

o Mennesker får i seg bakterien gjennom å spise 

infisert svinekjøtt, eller via kryssmitte til annen 

mat eller drikke 

o Epidemiologiske undersøkelser tyder på at 

salatprodukt servert ved kantiner og 

serveringssteder var årsaken til utbruddet.  



E. coli 

 

- Drøvtyggere er reservoaret. Smittes via: 

- kontaminert mat: 

- Kjøtt og produkter av storfe og småfe, upasteurisert 

melk, drikkevann. 

- Direkte kontakt med dyr  

- Alvorlige senkomplikasjoner kan oppstå, særlig 

hos barn og eldre. 

- Alvorlige utbrudd:  

- 1999: Fire tilfeller hvor forurenset salat var smittekilden 

- 2006: 17 tilfeller hvor sauekjøtt i morrpølse var kilden 

- 2011: 4397 tilfeller i flere europeiske land: forurensede 

spirer årsak.  

 

 

 

 

 



Listeria 

- Listeria monocytogenes er vanlig i tarmen hos 

dyr og i miljøet. 

- Bakterien vokser godt ved kjøleskaptemperatur 

- Aktuelle smittekilder er  

- Langtidsholdbar mat som spises uten 

varmebehandling 

- Kokt kjøttpålegg, muggoster, gravet fisk 

 

Svært viktig med god produksjonshygiene! 

 

 

  



Staphylococcus aureus og Bacillus cereus 

Matforgiftningsbakterier:  

- Kan under gunstige forhold danne giftstoff i maten 

Kort inkubasjonstid: 1-8 timer 

Kort varighet : 6-24 timer 

Symptomer: Kvalme og oppkast (diare)  

Viktige forebyggende tiltak: 

o Rask nedkjøling  

o Tilstrekkelig oppvarming av rester 

o Høy nok varmholdingstemperatur  

o Kjølelagring <4 grader C 

 



Utbrudd med Bacillus cereus 

 

 På en fest på Værøy fikk ca 70 % av 

festdeltakerne (70-80 personer) symptomer på 

akutt matforgiftning med diaré og magesmerter i 

løpet av det første døgnet etter festen. Det ble 

analysert prøver fra fisk, fiskesuppe og fiskekraft, 

og det ble funnet et høyt antall av både koliforme 

bakterier og Bacillus cereus i prøvene. Det ble 

ikke påvist infeksiøst agens i avføringsprøver fra 

et mindre antall syke festdeltakere. Sammenholdt 

med det kliniske bildet og den høye 

innsykningsraten hos festdeltakerne, ble det 

konkludert at dette dreide som en matforgiftning 

av diarétypen med toksiner fra B. cereus. 

 



Ullensaker i 2008 

Over 200 ble syke i utbruddet ved et hotell på 

Gardermoen. Mange av dem var diabetikere, noe 

som førte til flere sykehusinnleggelser. Smitten 

ble sannsynligvis spredd via syke kjøkkenansatte 

med mangelfulle rutiner for sykemelding og 

håndhygiene som medvirkende årsaker.  

 



Norovirus 

- Viktigste årsak til virusbetinget diarésykdom i 

Norge 

- Smittemåter 

- ved direkte kontakt mellom mennesker 

- Via forurenset mat, vann eller gjenstander  

 

- Viktige forebyggende tiltak 

- Håndvask med såpe og rennende vann 

- Ikke lager mat til andre før 48 timer etter siste 

symptomer. 

 



Nasjonalt utbrudd i 2010 

 

 Mattilsynet fikk i januar melding om at det var 

påvist norovirus i grønn lollosalat i Danmark. 

Salaten var produsert i Frankrike og noen av 

partiene var sendt videre til Norge. Norovirus 

ble påvist i lollosalat etter et utbrudd med 15 syke 

i en kantine i Nordland. Det ble antatt at minst ni 

andre utbrudd av norovirusinfeksjon i Østfold, 

Akershus, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland 

og Møre og Romsdal var forårsaket av den 

kontaminerte salaten.  

 



Julebord på hotell i Oslo, 2012 

 

 Etter julebord 7. og 8. desember på et hotell i Oslo ble 

minst 41 personer syke med symptomer på 

gastroenteritt. Hotellet selv mistenkte at østers var 

årsaken til sykdomsutbruddet. Både den 

epidemiologiske undersøkelsen og 

laboratorieundersøkelsen viste at østers var kilde til 

utbruddet. Ingen av de syke hadde oppsøkt lege, men 

sykdomsbildet peker på norovirus, og norovirus ble 

påvist i østers. 

 



Spore smittekilden 

- Prøvetaking 

 

 

 

- Sikre dokumentasjon 

 

 

- Intervju 



Prøvetaking  

- Sikre prøver fra mistenkte mat- og drikkevarer 

 

- Identifikasjon 

 

- Sikre prøver fra pasienter 

 

- Ved valg av analyseparametere: 

- Vurder symptomer og inkubasjonstid opp mot 
mistenkt mat- eller drikkevare. 

 

 





SIKRE DOKUMENTASJON 

 

- Råvarekontroll, vannkvalitet, varmebehandling, 
varmholding, nedkjøling, renholdskontroll 

 

 



Intervju  

- Spørreskjema  

- Hva er spist /drukket siden… 

- Aktiviteter 

- Andre syke i nære omgivelser 

- Kontakt med dyr  

- Intervju-undersøkelse 

- Retrospektiv kohortundersøkelse 

- Intervju både syke og friske 

- Sammenlign for å kartlegge årsak 

 

 



Forts.  

o Utbrudd på hotell.  

o Symptomene som ble oppgitt var sammenfallende med 

Norovirus 

o Hotellet meldte om at det i den aktuelle perioden 

hadde vært en syk servitør og en syk kjøkkenarbeider 

o Konklusjon: utbruddet skyldtes med stor sannsynlighet  

smitte fra kjøkken- og serveringspersonale som 

håndterte matvarer i tiden de var smittsomme. Det er 

sannsynlig at disse vil kunne ha bidratt til å overføre 

smitte til maten de håndterte. 

 



forts. 

o Catering  

o 7 av 40 syke etter selskap med smørbrød og kaker 

o Analysen tydet på at smørbrød med roastbiff og 

smørbrød med karbonade kunne være smittekilde for 

utbruddet. Stekt løk var felles ingrediens for disse to 

smørbrød-typene. Løken mottas ferdig stekt i fryst 

tilstand, og tines på kjøl før bruk i smørbrød.  

o Stekt løk er en ingrediens som har kort holdbarhetstid 

etter tining.  


