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• Litt om bakterien, symptomer, smittekilder

• Epidemiologi i Norge

• Risikovurdering
• HUS-assosiert EHEC
• Lavvirulent EHEC

• Oppfølging og smittefaregrupper
• Kontrollprøver

• Erfaring fra håndtering av utbrudd  

• Ansvar, varsling, informasjon, samarbeid  
• Smitteoppsporing inkl. intervju

• Eksempel fra utbrudd av EHEC i Kattem barnehage 2013

• Erfaringer og refleksjoner

2

http://www.interiorhealth.ca/NR/rdonlyres/AC0981E4-54B9-484B-B3AF-077A1BC9A2B8/2221/PettingZoo.jpg


Enterohemoragisk E.coli - EHEC
• E.coli bakterier finnes normalt i tarmen hos både mennesker og dyr

• vanligvis ufarlige, men noen varianter kan gi sykdom

• EHEC - sykdomsframkallende E.coli bakterier som danner toksiner

• Inkubasjonsperiode: 3-4 dager (1-14 dager)

• Symptomer: 

• diaré og magesmerter

• Nedsatt almenntilstand og oppkast kan forekomme

• Etter 2-3 dager kan diaréen bli blodtilblandet

• Vanligvis forsvinner symptomene i løpet av 1 ukes tid

• MEN hos 5-10% kan det i løpet av 2-14 dager utvikles 

Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS)

• Nyresvikt

• Anemi

• Blødningstendens

• Komplikasjoner ved HUS: Varig nyreskade med nyresvikt – 10%

• Letalitet – barn med HUS 3-5%
3



Smittekilder

Smittemåte: Fekal-oral
Smittekilder:
• Kontaminert mat/drikkevann

• Infiserte næringsmidler som ikke har gjennomgått tilstrekkelig 
varmebehandling eller er blitt forurenset av bakterien etter 
varmebehandling

• Storfe- og småfekjøtt

• Grønnsaker

• Upasterisert melk og melkeprodukter 

• Forurenset drikkevann
• Person - til - person 

• Direkte eller indirekte kontakt med mennesker som er bærere av bakterien

• Friske smittebærere forekommer 

• Direkte kontakt med dyr eller direkte/indirekte kontakt med dyrenes 
avføring

• Reservoar: drøvtyggere – blir ikke syke 

Den infeksiøse dosen er svært lav
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Hvilken betydning har husdyrkontakt som risikofaktor?

• Tarm hos drøvtyggende husdyr er viktigste smittereservoar
• Smitte fra dyr: påvist/mistenkt smittekilde i flere norske EHEC-utbrudd 

• Sauekjøtt var smittekilde for det store EHEC-utbruddet i 2006 

• Undersøkelser av sau i Norge
• Lav forekomst av patogene stammer av E. coli

• Utenlandske studier:
• Høy forekomst hos storfe og sau
• Mange utbrudd forbundet med kontakt mellom barn og dyr

• Små barn har adferd i forhold til dyr som gir mulighet for smitte
• EHEC O145 - utbrudd Tempe barnehage 2009: størst angrepsrate blant barn ≤ 3 år
• Barnehagen uteuke i område der sau beitet i uken før symptomstart
• Smitte fra sau mest sannsynlig, men EHEC O145 ble ikke funnet i fæcesprøver fra 

sau

Kontakt med drøvtyggende husdyr er en vesentlig potensiell smittekilde blant 
norske barn for EHEC



Melding og varsling ved EHEC og HUS

• EHEC meldingspliktig siden 1994

• Fra 2006 også varslingspliktig

• Fra 2006 HUS meldingspliktig og varslingspliktig

• Lege, sykepleier, jordmor eller helsesøster som mistenker eller 

påviser et tilfelle av EHEC eller HUS skal umiddelbart varsle 

kommunelegen/smittevernlegen

• Kommunelege/smittevernlege varsler FHI,Fylkesmannen og 

Mattilsynet

• Kommunelege/smittevernlege og Mattilsynet har gjensidig 

varslingsplikt 
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Videre undersøkelser av bakterien

• FHI - Nasjonalt referanselaboratorium som samler alle 
resultatene i en database (”forbryter- register”)

• Alle bakterieisolater av E.coli sendes til FHI
• Verifisering 
• Videre karakterisering

• Serotyping

• Virulensgener

• MLVA-profil

• DNA profil med genetisk typing av isolatene

• Sammenligner med tidligere isolater

• Kan si om er genetisk like 
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EHEC-infeksjon meldt MSIS 2010-2017 etter diagnoseår og aldersgruppe
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Risikovurdering

• Ulike EHEC stammer representerer ulik risiko for utvikling 
av HUS
• Shigatoksin profil
• Serotype (O-gruppe)

• Vertsfaktorer som alder og immunologiske forhold 
• Barn, eldre og immunsvekkede har økt risiko for HUS og 

død ved EHEC 

• Fra 2016 endringer i forhold til oppfølging av EHEC - skiller 
mellom
• HUS-assosiert EHEC
• Lavvirulent EHEC
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HUS-assosiert EHEC 
Definisjon

• EHEC hos HUS-pasient
• uavhengig av virulensprofil

• stx2 i avføringsprøve fra pasient
• smitteverntiltak igangsettes på bakgrunn av dette foreløpige svaret

• stx2-subtype 2a,2c eller 2d

• Blodig diare og stx1 i avføringsprøve fra barn ≤ 5 år
• smitteverntiltak igangsettes på bakgrunn av dette foreløpige svaret

• stx1-subtype 1a
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Lavvirulent EHEC
Definisjon

• stx1 og ukomplisert diare
• ikke funn av stx2

• stx1 og blodig diare hos pasienter > 5 år
• ikke funn av stx2

• stx1c og blodig diare hos barn ≤ 5 år
• allerede igangsatte smitteverntiltak kan nedjusteres 

• stx2-subtype 2b,2e,2f eller 2g
• allerede igangsatte smitteverntiltak kan nedjusteres 
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Oppfølging

• Varslingspliktig og meldepliktig

• Alle tilfeller med HUS-assosierte EHEC følges 

opp
• Kartlegging av smitte i nærmiljøet: familie og nære kontakter

• Intervju

• Uttak av prøver fra mat/vann/nærmiljø for identifisering av 

smittekilden - kun ved innenlandsmittede

• Forebygge videre smittespredning

• Oppdage utbrudd og forebygge nye tilfeller
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Smitteoppsporing inkl.intervju

Kommuneoverlege/smittevernoverlege og Mattilsynet

• Alle pasienter som er smittet i Norge intervjues dersom  har
• Klinisk HUS

• HUS-assosiert EHEC

• Mistenkt HUS-assosiert EHEC - stx2 eller barn ≤ 5 år med blodig 

diare med stx1 hvis

• et bakterieisolat er innsendt til typebestemmelse hos 

Referanselaboratoriet på Folkehelseinstituttet 

OG

• det er en klar innsykningsdato eller dato for forverring i allerede 

kroniske diareplager

• Prøvetaking av nære kontakter 
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Smittefaregrupper 
For videre smittespredning

• Barnehagebarn - smittefaregruppe 3

• Yrkesrelatert smittefare

• Næringsmiddelvirksomhet - smittefaregruppe 1

• Helseinstitusjon - smittefaregruppe 2

• Matlaging og servering

• Immunsupprimerte pasienter og nyfødte

• Familiemedlemmer og andre nære kontakter av pasienter med 

EHEC infeksjon

• Barnehagebarn 

• Næringsmiddelvirksomhet

• Helseinstitusjon 
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HUS-assosiert EHEC 
Antall negative kontrollprøver før smittefrihet

• Barnehagebarn - smittefaregruppe 3

• Yrkesrelatert smittefare

• Næringsmiddelvirksomhet - smittefaregruppe 1

• Helseinstitusjon - smittefaregruppe 2

• Matlaging og servering

• Immunsupprimerte pasienter og nyfødte

• Familiemedlemmer og andre nære kontakter av pasienter med 

EHEC infeksjon

• Barnehagebarn 

• Næringsmiddelvirksomhet

• Helseinstitusjon 
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Kontrollprøver

• Etter overstått sykdom kan man fortsatt være bærer av smittestoffet 

og følgelig fremdeles være smittefarlig

• Lengden av denne bærerperioden kan variere fra person til 

person

• Første kontrollprøve anbefales derfor tatt tidligst 48 timer etter 

symptomfrihet

• Hvis ikke har symptomer lenger, men fortsatt tester positivt på EHEC

• kan det gå en uke mellom prøvene å lenge man tester positivt

• Når han har fått den første negative prøven kan starte med å ta 

prøver med minimum 24 timers intervall

• Ved langvarig bærerskap (>3 mnd.) anbefales å ta kontakt med FHI 

for å diskutere videre oppfølging
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HUS-assosiert EHEC 
Antall negative kontrollprøver før smittefrihet

• Barnehagebarn - smittefaregruppe 3

• Yrkesrelatert smittefare

• Næringsmiddelvirksomhet - smittefaregruppe 1

• Helseinstitusjon - smittefaregruppe 2

• Matlaging og servering

• Immunsupprimerte pasienter og nyfødte

• Familiemedlemmer og andre nære kontakter av pasienter med EHEC 

infeksjon

• Barnehagebarn 

• Næringsmiddelvirksomhet

• Helseinstitusjon 
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Lavvirulent EHEC 
Antall negative kontrollprøver før smittefrihet

• Barnehagebarn - smittefaregruppe 3

• Yrkesrelatert smittefare

• Næringsmiddelvirksomhet - smittefaregruppe 1

• Helseinstitusjon - smittefaregruppe 2

• Matlaging og servering

• Immunsupprimerte pasienter og nyfødte

• Familiemedlemmer og andre nære kontakter av pasienter med 

EHEC infeksjon

• Barnehagebarn 

• Næringsmiddelvirksomhet

• Helseinstitusjon 
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Eksempel: et barn i barnehagen med EHEC

HUS-assosiert EHEC

• Tre negative kontrollprøver før 

retur

• Søsken i barnehage

• en negativ kontrollprøve før 

retur

• Foreldre som tilhører en 

yrkesrelatert smittefaregruppe 

• sykemeldes

• skal ha en negativ 

kontrollprøve

Lavvirulent EHEC

• Retur 48 timer etter opphør av 

symptomer

• Kontrollprøve anbefales ikke

• Ingen kontrolltiltak rundt 

husholdningsmedlemmer 
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Samarbeid Mattilsynet - kommunehelsetjenesten

• Effektiv oppklaring av sykdomsutbrudd som skyldes smitte fra 
næringsmidler eller dyr --> krever tett samarbeid mellom kommunen
v/kommuneoverlege/smittevernoverlege og lokalt Mattilsyn

• FHI utbruddsveileder gir retningslinjer for samarbeidet 
• Gjensidig varslingsplikt om sykdomstilfeller (evt. utbrudd) blant mennesker 

som kan skyldes smitte fra næringsmidler og/eller fra dyr
• Kan varsles gjennom bruk av VESUV

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

• Mattilsynets har ansvaret for oppklaringsarbeid og tiltak innen matkjeden

• Årlige kontaktmøter mellom lokalt Mattilsyn og 
kommuneoverleger/smittevernoverleger
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EHEC-utbrudd

Nasjonalt
• 2018: Serotype O157, 8 tilfeller, smittekilde ikke identifisert, mistanke mot 

kjøttvarer
• 2013: Serotype O157, 11 tilfeller, av de 4 barn i barnehage i Trondheim, 4 med 

HUS, smittekilde ikke identifisert
• 2013: Serotype O145, 6 tilfeller, 3 med HUS, Mistanke om smitte nærmiljø og 

kontakt med sau
• 2010: Serotype O157, 3 barn, alle utviklet HUS,                                              

smittekilde ikke identifisert,
• 2009: Serotype O157, 13 barn, 9 med HUS, alle i kystnære                                             

kommuner, smittekilde ikke identifisert
• 2009: Serotype O103, 7 tilfeller, ingen utviklet HUS,                                              

smittekilde ikke identifisert
• 2006: Serotype O103, 17 tilfeller, 10 barn med HUS, hvor                                       et 

barn døde.Smittekilde: sauekjøtt- morrpølse
• 1999:Serotype O157: 4 tilfeller, trolig smitte fra                                     

norskprodusert salat vannet med fekalt forurenset vann

25Kilde: Folkehelseinstituttet



Noen lokale utbrudd
2015: Serotype O157, barnehage Orkdal, 10 tilfeller (9 i samme avdeling)

• Ingen med HUS. Smittekilde ikke identifisert

2009: Serotype O145, barnehage Trondheim, totalt 16 barn fikk på påvist bakterien

• 9 med diare og påvist utbruddsstammen EHEC, ett barn med blodig diare, ingen med HUS
• Alle barn og voksne prøvetatt, utbruddsstammen påvist hos totalt 16 barn,dvs 5 klinisk friske 

barn
• Mistanke om smitte etter kontakt med avføring fra sau under tur med barnehagen

2009: Serotype O145 hos tre barn fra Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Oslo-den siste antatt smittet                
under besøk i Nord-Trøndelag

• I tillegg ble et barn mistenkt å være en del av utbruddet, men man klarte ikke å påvise bakterien
• Tre av barna utviklet HUS. Smittekilde ikke identifisert

2009: Serotype O121 hos tre barn fra Sør- og Nord-Trøndelag  

• Et av barna utviklet HUS, Smittekilde ikke identifisert 

2009:Hammersborg barnehage, 5 barn smittet 
• ingen bestemt mistenkt smittekilde, ingen felles kontakt med dyr 
• MEN 3 barn fra Levanger smittet med identisk stamme - disse hadde hatt kontakt med sau 

2006 Løkka familiebarnehage, 3 barn smittet 
• Sauehold i barnehagen, smitte fra sau  kan ikke utelukkes

2003: Serotype O157 hos fire barn i Trondheim, ingen utviklet HUS

• I tillegg ble et barn med kliniske symptomer og som var mistenkt å være en del av utbruddet, men 
man klarte ikke å påvise bakterien. Smittekilde ikke identifisert 
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Rutiner for håndtering av EHEC i barnehager
• Tett samarbeid kommunelege/smittevernlege – lokalt Mattilsyn 

• Barn med påvist HUS-assosiert EHEC eller klinisk HUS tas ut av barnehagen
• Retur når barnet er klinisk friskt og har 3 negative prøver

• Varsler barnehageledelsen

• Informasjonsskriv til foreldre i barnehagen 
• Personalet og andre barn som har eller har hatt diaré siste 10 dager prøvetas 

• Eventuelt i tillegg informasjonsmøte

• Inspeksjon i barnehagen. og evt. uttak av aktuelle prøver fra matvarer

• Kartlegging av husdyrkontakt og evt. uttak av aktuelle prøver fra husdyr

• Intervju av pasients foreldre mht. risikofaktorer for EHEC, evt. uttak av 
aktuelle prøver fra matvarer fra hjemmet 

• Husholdningsmedlemmer til pasient
• som har eller har hatt diaré siste 10 dager prøvetas 

• Søsken som går i barnehage tas ut av barnehagen og foreldre som tilhører yrkesrettet 
smittefaregruppe sykemeldes inntil en negativ prøve



Mistanke om smittespredning i barnehagen 

• Et alvorlig tilfelle med barn som utvikler HUS eller ved bekreftet 

eller sannsynlig utbrudd av EHEC i en barnehage (to eller flere 

tilfeller)

• vurdere å ta prøve av alle barn og ansatte

• Hvis mistanke om smittespredning har skjedd i barnehagen

• vurdere å midlertidig stenge aktuelle avdeling(er) av barnehagen 

• for å få tid til gjennomgang av hygienetiltak med personalet og 

desinfisering av aktuelle kontaktpunkter

• barna bør, uavhengig av symptomer, avlegge en negativ 

avføringsprøve for EHEC før de kan tilbake til barnehagen

• Informasjon med pressemelding/nyhetssak fra smittevernoverlegen
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2013 EHEC utbrudd i Kattem barnehage
• 27. aug: Varsel fra behandlende lege ved Barneavd.: HUS påvist hos et barn 

– innlagt ved avdelingen: startet med oppkast, blodig diare og magesmerter
• Avføringsprøve: EHEC O157 stx2 positiv eae positiv

• Barnet går på en stor barnehage: totalt 160 barn, fordelt på 3 hus
• Informasjonsskriv og informasjonsmøte med foreldre og ansatte  
• Prøvetaking av barn og ansatte i barnehagen med symptomer på diaré  
• Pressemelding

• 29.aug: EHEC påvist hos 2 nye barn (søsken) i samme avdeling
• Ny informasjonsrunde
• Avdelingen stenges
• Alle barn og voksne ved avdelingen prøvetas for E. coli
• Alle barn med påvist EHEC: intervju med foreldre
• Inspeksjon i barnehage og intervju med ansatte
• 2.sept: EHEC påvist hos to nye barn  

-> Barnehagen stenges og alle barn og ansatte prøvetas
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Miljøundersøkelser i og rundt barnehagen
• Smitteverngruppe opprettes: smittevernoverlegen, representant fra lokalt 

Mattilsyn, overlege ved lab. v/St Olavs Hospital, enhetsleder i barnehagen

• Mattilsynet gjennomførte inspeksjon i  barnehagen
• Ingen avvikende rutiner ved håndtering av mat som kunne indikere svikt i mattrygghet
• Serverte bare «standard mat»: brød, pålegg, annen kald mat, salat, enkle varmretter 

Råvarer mottatt fra stor grossist, varene i vid distribusjon
• ingen rester av aktuell mat servert før utbruddet - derfor ikke tatt ut matprøver 
• Barnehagen brukte medbragt mat og drikkevann på markaturer
• Ingen organisert kontakt med husdyr
• Stellerom i småbarnsavdeling: håndstyrt armatur på håndvask

• Ikke optimalt for å forebygge smitte etter bleieskift – samme personale håndterer mat
• Ble skiftet til berøringsfritt armatur 

• Undersøkelser vedr. drikkevannskilde og -ledning inn mot barnehagen
• Ikke utført arbeid i området som kunne medført eventuell forurensing til 

drikkevann i ledningsnettet 
• drikkevann fra kommunal drikkevannskilde



Intervju med pasientenes foresatte 
• Smittevernoverlegen

• innhentet samtykke fra foresatte til at Mattilsynet kunne ta kontakt
• Informerer foreldrene om sykdommen og symptomer - hva være obs på
• gir de telefonnummer - slik at  kan ta kontakt med vårt kontor ved behov

• Mattilsynet standard EHEC intervjuskjema, utviklet av FHI, fokuserer på aktuelle 
risikofaktorer - Intervju tar normalt 30 – 45 min

• Utenlandsreise
• Kontakt med andre kjente smitteførende eller med relevante symptomer
• Kontakt med dyr eller avføring fra dyr (spesielt storfe, sau, geit)
• Bading
• Mat/vann:

• Urenset drikkevann?
• Matvarer innkjøpt i utlandet
• Kjøttvarer fra storfe, sau, geit (spesielt mangelfullt eller ikke varmebehandlet) , evt krysssmitte til 

andre matvarer under tilbereding
• Spekemat (spesielt fokus på «ikke industrielt tilvirket spekemat
• Upasterurisert melk/melkepodukt
• Grønnsaker  og friske urter - mulig forurenset av naturgjødsel eller forurenset vanningsvann 



Tiltak i barnehagen

• Foreldremøte i berørt avdelinger 
• Smittevernoverlegen + helsepersonell fra Smittevernkontoret + Mattilsynet + 

Overlege ved laboratoriet v/ St Olavs Hospital deltok
• Etter påvisning av smitte hos ytterligere 2 barn (søsken) ved samme avdeling

• Avdelingen ble stengt for nedvasking og desinfeksjon av kontaktpunkter og 
leker 

• Prøvetaking av alle barn og ansatte ved avdelingen
• Deler ut prøvetakingsutstyr etter møte i barnehagen - alle prøvesvar til 

smittevernoverlegen
• Påvist ytterligere ett tilfelle fra samme avdeling + at det ble påvist EHEC hos et 

barn fra en av de andre avdelingene - hadde hatt diare
• Barnehagen ble stengt for nedvasking og desinfeksjon av kontaktpunkter og 

leker 
• Prøvetaking av alle barn og ansatte ved barnehagen
• Alle måtte avlegge en negativ prøve før oppstart i barnehagen



Resultater
• Referanselaboratoriet ved Folkehelseinstituttet har typet bakteriene

• EHEC O157 med identisk MLVA-profil påvist hos 4 av barna i barnehagen

• EHEC påvist hos et femte barn i barnehagen og tre ansatte (friske)
• MEN ikke samme bakteriestamme som utbruddsstammen påvist hos de fire 

barna fra samme avdeling

• Utover høsten ble det påvist flere tilfeller av EHEC O157 med identisk MLVA-profil
• Derfor håndtert videre som et nasjonalt utbrudd

• Totalt 11 pasienter fra fem kommuner
• Ved intervju ikke avdekket noen felles eksponering knyttet til en bestemt av 

disse kommunene (som et arrangement alle har deltatt på eller annet) 
• Fem barn utviklet HUS

• Denne EHEC varianten er kjent knyttet til EHEC utbrudd og HUS tilfeller i USA på 
80-tallet hvor rundt 10% av barna som blir syke  utvikler HUS
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Hva var smittekilde og smittevei?
Basert på følgende forhold:
• Innsykning over lang tidsperiode: over ½ år  identifisert 11 pasienter i 5 fylker 

• Fant ikke smittekilden, men på bakgrunn av identisk, sjelden MLVA -profil for 

tilfellene var hovedhypotesen:

• Mest sannsynlig at disse 11 pasientene er smittet fra en bestemt kilde, 

eventuelt flere konsumferdige matvarer som kan spores til denne kilden

• For de fire barnehagebarna i Trondheim eventuelt sekundærsmitte internt   -
der smitte introdusert i barnehagen via et barn med videre spredning av 
smitte mellom barn i avdelingen
• Direkte kontakt mellom barn
• Indirekte mellom barn. f. eks. via:

• leker

• kontaktpunkter i miljøet

• berøre mat som andre spiser (felles smøremåltid) 

• personal i tilknytning til bleieskift, toalettassistanse
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Folkehelseinstituttet går 

ut med informasjon. 

Etterforskningen pågår

På vakt om flere tilfeller. 

Felles smittekilde?



Konsekvenser for de berørte

● Smitteverntiltak og oppfølgingen av EHEC-pasienter kan utgjøre en 

betydelig sosioøkonomisk belastning for pasientene, deres familier og 

samfunnet

● Belastningene kan være både 

● økonomisk i form av fravær fra jobb enten i forbindelse med 

yrkesrelatert smittefare eller som forelder til barn med EHEC

● psykisk i form av påkjenninger hos familier med barn som må 

holdes hjemme fra barnehage over lengre tid

● Personer som må være hjemme fra jobb på grunn av 

smittevernhensyn har rett på sykepenger

● Foreldre til barn i barnehage som må være hjemme på grunn av 

smittevernhensyn har rett på pleiepenger etter Folketrygdlovens § 9-

10

37



Stenging av barnehager 
Konsekvenser for foreldrene – fravær fra jobb!

● Folketrygdlovens § 9-10:Pleiepenger til et medlem med omsorg for et barn som 
er innlagt i helseinstitusjon. Utarbeidet av Rikstrygdeverket 01.01.1998.

Vi fikk endret regelverket 09.06.2010: til nå også å gjelde EHEC: 

Særlige tilfeller [Tilføyd 6/10]:

• E. coli infeksjoner av type EHEC
……..Retningslinjene fra Folkehelseinstituttet gjør at foreldrene blir pålagt å holde 
barnet hjemme, av smittevernhensyn

• Selv om barnet ikke nødvendigvis er sykt, og heller ikke har vært innlagt i 
helseinstitusjon eller er behandlet poliklinisk, kan det ytes pleiepenger etter § 9-10 
når barn som er smittet med E. coli infeksjon av type EHEC skal holdes borte fra 
barnehage eventuelt skole på grunn av smittevernhensyn. Pleiepenger kan ytes til 
barnet har levert 5 negative kontrollprøver og derfor på nytt kan returnere til 
barnehagen/skolen.

• De første 7 dagene av pleieperioden kan det ytes omsorgspenger dersom 
vilkårene for dette er oppfylt, se rundskrivet til § 9-5 første ledd bokstav d
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• God og løpende kontakt mellom barnehageledelse, smittevernoverlege, 
Mattilsynet og laboratoriet v/St Olavs Hospital

• Møter i smitteverngruppa etter behov
• Enighet om faglige vurderinger

• Viktig med informasjon til berørte
• både møter og skriftlig informasjon ->  Kunnskap gir trygghet

• Prøvetakingsutstyr delt ut til foreldre i barnehagen
• Raskere får tatt prøve, raskere svar og raskere tilbake til barnehagen
• Smittevernoverlegen bedre oversikt over prøvesvarene

• Problem for mange når vi stengte barnehagen
• Stort medietrykket

• Uheldig at media informerte om nye tilfeller før vi fikk informere foreldrene 
• Etterhvert ble dette definert som et nasjonalt utbrudd

• FHI som koordinerte utbruddsetterforskningen - jevnelig telefonmøter 
• Forventning om at vi skal finne smittekilden – det fant vi ikke

• Viktig å kommunisere at vi ofte ikke gjør det

Noen erfaringer og refleksjoner
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Informasjon finnes her: Smittevernveilederen, kap.19 og kap.om E.coli-enteritt


