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Hva skjer med mattryggheten fra butikk til bord? 

Solveig Langsrud, Nofima



Overordnet mål er å redusere matbåren

sykdom

- hjelpe europeiske borgere så de lager trygg

mat hjemme



Faktathe A
Hva Forsknings- og innovasjonsprosjekt finansiert 

av EU

Hvem Koordinator: Nofima

Partnere: 14 land, 32 partnere

Når

2017-2022

Budsjett Ca 95 mill NOK
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Matbåren sykdom: 

Helse- og økonomisk byrde

SafeConsumE: European Union Horizon 2020 | Grant Agreement No 727580 

23 millioner blir syke hver år (WHO)   - de fleste relatert til bakterier, virus og 

parasitter

Estimerte årlige kostnader for helsesystemet (EFSA)

• Campylobacter:  24 milliarder kroner 

• Salmonella: 30 milliarder kroner

• Hvert listeriosetilfelle koster samfunnet 12 millioner kroner

40% av sykdomstilfellene er fra mat som er laget hjemme
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Hva ønsker EU-kommisjonen?

SafeConsumE: European Union Horizon 2020 | Grant Agreement No 727580 

Redusere lidelse

Redusere kostnader
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• Safeconsume skal bygge et vitenskapelig beslutningsgrunnlag

• Safeconsume skal finne løsninger

• Fysiske produkter

• Opplæringsprogrammer

• Effektiv kommunikasjon

• Politisk rammeverk



Vi må tenke mer helhetlig

SafeConsumE: European Union Horizon2020 Grant Agreement No 727580 

Trygg mat må sees i sammenheng med andre deler av

livet

Man må basere alle typer tiltak på kunnskap - hva

gjøres? Hvorfor? Hvordan påvirker det risiko?

Man må få folk fra ulike fagdisipliner og bransjer til å 

jobbe sammen og forstå hverandre
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Transdisciplinary, 
multi-actor 
- konsortium
- arbeidsgrupper
- metode
- ledergruppe



Hvilke patogener? De som star for 70% av
helsebyrden i Europa

WP2 Impact of Behaviours and Barriers: Laboratory studies 
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Feltarbeid i 6 land: Silje Skuland, Sifo

90 husholdninger

- Norge: SIFO & Nofima

- UK: KEELE & Campden

- Frankrike: Group ESA & INRA

- Romania: U Galati

- Portugal: U Lisboa& Cat U Porto

- Hungary: National Food safety 

office

Grupper::

- Eldre

- Gravide/småbarnsfamilier

- Unge, single men

Laboratoriekjøkken: Paula Teixeira, 

UCP

- Sammenheng mellom adferd og 

mikrober

- Myter



Mikrobiologi

1. Hazard Analysis and 
Critical Control Point 
(HACCP)

2. Risiko-basert 
inspeksjonsmetode

Transdisiplinært feltarbeid

Sosiology

1. Praksisteori

2. Walk-along intervjuteknikk

Zoomer inn på trinn der man kan redusere risiko

- Makrokartlegging av hva som gjøres

- Mikrokartlegging av hva som skjer med mikrober



Risiko: HACCP



Choose "Header & Footer" under the "Insert"-tab to change this text



Hva ser man etter? Praksisteori
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Man kan endre adferd

ved å endre/erstatte

overbevisninger, 

ferdigheter og materielle

omgivelser

Silje Skuland, SIFO



Intervjuguide
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Norge – hva blir vi 
syke av?

5000 – 7000 rapportert syke av mat årlig i Norge. Få utbrudd oppklares

Vanligst i utbrudd: Norovirus

• Importert østers, fersk frukt/grønnsaker

• Tall fra utlandet:

• Ca 20% av utbrudd er matbårne, 30-50% av disse skyldes smitte

fra person som håndterer spiseklar mat

Hyppigst rapportert: Campylobacter

• Ca 4000 saker årlig

• Vann, kylling

Mest dødelig: Listeria

• 75% av tilfellene blant eldre

• Spiseklar mat, rakfisk

1

5



Håndvask

Hyppighet håndvask under matlaging: Observasjonsstudier, 15 norske husstander

• Vask med såpe: 0- 6 ganger

• Skylling med vann: 0-16 ganger



Folk tror de vasker hender
før de lager mat (?)
Befolkningsundersøkelse (1000 respondenter)

•Alltid: 72%

•Ofte: 22%

•Av og til: 4%

•Sjelden: 1%

•Eldre påstår oftere (81%) at de alltid vasker

hendene først

Jeg vasker hendene før jeg

lager mat



Folk er klar over at de ikke alltid vasker

hendene etter å ha tatt på rå kylling

Jeg vasker hendene etter å ha 

tatt på rå kylling
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Kjøkkenhygiene – hva skjer i 

overgangen rent-urent?



Klut eller kost eller
svamp?
Viktige redskaper for å holde det rent, men….

Hvor rene er de, 

egentlig?Hva med 

antibakterielle 

kluter og svamper?

Hvor ofte må

man bytte

kluten?

Kan de være

farlige?

Bør vi bytte til

svamp? Som i 

andre land?



Hvor rene er 
vaskeredskapene?

• Innsamling av kluter fra husholdninger vi besøkte

• Innsamling av koster og svamper fra Nofima-ansatte

•Master-student: Ida Kasbo



Hva er en ren svamp?
Mellom 100 og 1000 millioner bakterier i svamper

1.00E+00

1.00E+01

1.00E+02

1.00E+03

1.00E+04

1.00E+05

1.00E+06

1.00E+07

1.00E+08

1.00E+09

1 2 3 4 5 6

Svamper



Hva er en ren kost?
Mellom 100 og 10 millioner bakterier/kost
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….men er det farlig?



Hvor ofte bør man bytte

klut/svamp/kost?

•Podet en blanding av Campylobacter, Salmonella og “kjøkkenbakterier” i kluter, 

koster og svamper

•Næring: Blanding av kylling, salat og vaffelmix

•Lagret og så på overlevelse over tid

•Opphengt

• I en pose
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Resultater patogener

•Koster

• Campylobacter og Salmonella dør i løpet av et døgn

•Svamper:

• Campylobacter dør i løpet av et døgn

• Salmonella kan overleve en uke

-> Med mindre du smitter kosten på nytt blir den tryggere etterhvert

-> Ikke noe vits i å kjøpe antibakterielle produkter



Bør vi promotere
kostekulturen vår?

- Kosten på lite vann og tørker raskt -> mindre overlevelse og 

vekst av bakterier

-Man kan vaske opp i varmere vann

-Man får ikke bakterier fra redskapet på hendene



Andre viktige
risikoområder
Områder med hyppig risikoadferd i alle/mange land 

•Spiseklar mat: Oppbevaring, konsum etter holdbarhetsdatoen

•Salat: Vasking av salat

•Egg: Valg av produkter, kjøling og varmebehandling

•Kylling: Varmebehandling



År 1-2

30

År 2-5
Nye stratgier

Materielt (M): Produkter

Kunnskap (K): Kommunikasjon

Ferdigheter +K: Utdanning

M/K/F: Politikk

Trans-
disciplinary 

methodology 

People from 
shop to fork

Microbes 
from shop 

to fork

Laboratory 
kitchens

Risk 
analysis

Alle år

Spre resultater

http://safeconsume.eu/

https://www.facebook.com/safeconsume.eu?fref=ts

https://twitter.com/search?q=%23SafeConsumE

http://safeconsume.eu/
https://www.facebook.com/safeconsume.eu?fref=ts
https://twitter.com/search?q=#SafeConsumE


Neste trinn: Hva kan vi gjøre
for å supplere mamma?

KeepIt

DesignIt, Arkitekt- og designhøgskolen, IKEA: Studentprosjekt

Myte-App – Nofima ved Nina Veflen 



Vi er Safeconsume på Nofima:
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Norske partnere

Therese Faye
Silje Skuland

Steinar Killi

Kristin  Schanche


