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Slutrapport for kampagnen 
Norovirus – personlig hygiejne  

og smitte via køkkenmedarbejdere 

INDLEDNING  

Norovirus udgør en væsentlig årsag til fødevarebårne sygdomsudbrud. I 2015 udgjorde udbrud 
forårsaget af norovirus 38 % af alle opklarede udbrud og var dermed klart den største enkeltårsag til 
fødevarebårne udbrud. Når man bliver syg pga. norovirus, kaldes det også Roskildesyge.  
 
Norovirus er meget smittefarlig og kan smitte via en syg køkkenmedarbejder, både inden, 
under og flere dage efter symptomophør (direkte smitte). Dertil kommer, at køkkenmedarbejde-
ren også kan risikere at overføre smitte fra syge familiemedlemmer til fødevarer uden selv at 
blive syg (indirekte smitte).  
 

Fødevarestyrelsen arbejder på at nedbringe antallet af borgere, som bliver syge af 

maden i Danmark. Lignende kontrolkampagner om smitte med norovirus blev gennemført i 
2011 og 2013. I 2011 var der fokus på den direkte smitte af maden via den syge køkkenmedar-
bejder, mens der i 2013 blev kigget mest på den indirekte smittevej, hvor køkkenmedarbejderen 
fører smitte med hjemmefra uden selv at blive syg. Kampagnen i 2016 omhandlede både direkte 
og indirekte smitte via køkkenmedarbejderen. 
 

 Kampagnen havde tre formål:  

• At kontrollere fødevarevirksomhedernes procedurer og faciliteter til god personlig hygiej-
ne, egenkontrol (risikoanalyse) samt uddannelse af køkkenpersonalet i personlig hygiejne 
– alt sammen med fokus på smitte med norovirus via køkkenmedarbejdere  

• At indsamle oplysninger om virksomhedernes viden om norovirus’ smitteveje og hvordan 
smitte effektivt forebygges med henblik på at målrette Fødevarestyrelsens fremtidige 
kontrol- og/eller informationsindsats  

• At informere virksomhederne om smitteveje for norovirus og vejlede om god hygiejnisk 
praksis med henblik på at undgå smitte med norovirus via køkkenmedarbejdere 
 

KONKLUSION  

 Kampagnens resultater viser, at fødevarevirksomhederne generelt er blevet bedre til 

smittehåndtering siden kampagnen i 2013. Der er dog fortsat behov for øget opmærksom-
hed på enkelte hygiejneområder og i visse typer virksomheder.  

Sanktionsprocenten var lav - under 5 % af virksomhederne fik en indskærpelse. Ingen 
virksomheder fik en strengere sanktion end en indskærpelse. De fleste indskærpelser skyldtes 
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manglende forholdsregler ved sygdom blandt personalet, uhygiejnisk håndtering/anvendelse af 
arbejdsbeklædning, utilstrækkelig uddannelse af personalet om risici for smitte samt mangelfuld 
egenkontrol. 

Restauranter med begrænset tilvirkning, fx fastfoodrestauranter og caféer fik flest 

indskærpelser. Kampagnen viser, at der er en tendens til, at den type virksomheder generelt 
havde en ringere viden og ringere procedurer om personlig hygiejne end de andre typer virk-
somheder. Over en tredjedel af virksomhederne havde fx ikke procedurer for ekstra håndhygiej-
ne for at undgå smitteoverførsel fra syge familiemedlemmer. Det var desuden markant, at der i 
denne branche var mange virksomheder, hvor arbejdstøjet ikke blev opbevaret og/eller anvendt 
på en hygiejnisk måde.  

Sanktionsprocenten er faldet i forhold til en tilsvarende kampagne i 2013 (fra 5,8 % til 

4,7 %). Det er meget positivt og understreges af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelserne 
fra begge kampagner.  I 2016 er der langt flere af medarbejderne i virksomhederne, som kender 
til smitteveje for norovirus, flere har forholdsregler, der tager højde for smitte via pårørende, og 
langt færre virksomheder anvender engangshandsker på en ikke-hygiejnisk måde. 

Kendskabet til smitteveje, og hvad man skal gøre for at undgå at overføre smitte til 

maden, kan blive endnu bedre. Spørgeskemaundersøgelsen viste dog, at over halvdelen af 
virksomhederne ikke havde tilstrækkelige forholdsregler for, hvad de skulle gøre, hvis en medar-
bejder bliver syg kort efter at have håndteret fødevarer, og der var også mange virksomheder, 
som ikke er opmærksomme på karantæne efter maveonde. Det er ikke tilfredsstillende, da smit-
ten udgør en konkret risiko. I over 10 % af virksomhederne forklarede de ansatte, at de nogle 
gange anvender hånddesinfektion i stedet for effektiv håndvask, hvilket er uacceptabelt, da 
hånddesinfektion har begrænset virkning over for norovirus. 

Virksomhederne modtog i høj grad vejledning om smitteveje og norovirus. Restauranter 
med begrænset tilvirkning fik vejledning i flest tilfælde. 

Kampagnens resultater giver således anledning til at fortsætte oplysningsindsatsen 

overfor fødevarevirksomhederne. Det kan samtidig overvejes, om man skal udføre en lig-
nende kampagne på et senere tidspunkt. 

RESULTATER  

Fødevarestyrelsen gav en eller flere indskærpelser ved 4,7 % af kampagnekontroller-

ne. Ingen virksomheder fik en hårdere sanktion end en indskærpelse. Flest indskærpelser blev 
givet i branchen, ”Restauranter mv med begrænset tilvirkning”, hvor 12,5 % af kontrolbesøgene 
resulterede i indskærpelser. Der blev konstatereret flest overtrædelser i regelområderne Hygiej-
ne – håndtering af fødevarer og Uddannelse. Under Hygiejne skyldtes indskærpelserne, at der 
manglede forholdsregler ved sygdom blandt personalet eller dets pårørende, uhygiejnisk anven-
delse og håndtering af arbejdstøj samt at håndhygiejnen ikke var tilstrækkelig. Ved kontrol af 
Uddannelse blev der hovedsageligt sanktioneret for manglende instruktion af personalet om 
smitteveje og norovirus, men også manglende generel uddannelse i personlig hygiejne var årsa-
gen til mange af de indskærpelser, der blev givet. To ud af tre indskærpelser under Egenkontrol 
blev givet for manglende risikoanalyse og resten for en ikke dækkende risikoanalyse. 

Sammenlignet med kampagnen i 2013 er antallet af kontrolbesøg, hvor der blev givet 

en indskærpelse, faldet fra 5,8 % til 4,7 %. Spørgeskemaundersøgelsen viste også, at virk-
somhederne på mange punkter er blevet bedre i stand til at undgå at smitte med norovirus. I 
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2013 kendte medarbejdere i over en femtedel (22 %) af virksomhederne ikke til smitteveje for 
norovirus, og i 2016 var det blot 12 %. Næsten en tredjedel af virksomhederne i 2013 havde 
ikke procedurer for og viden om indirekte smitte via pårørende, og 2016 er det faldet til ca. hver 
femte virksomhed. Det skal endvidere bemærkes, at hvor kampagnen i 2013 viste, at næsten 
hver femte virksomhed (ca. 20 %) ikke anvendte handsker på en hygiejnisk måde, er dette tal 
faldet til 3 % af virksomhederne i 2016. 

Spørgeskemaundersøgelsen viste dog også et vist forbedringspotentiale mht. virksom-

hedernes procedurer og faciliteter til personlig hygiejne. 51 % af virksomhederne kendte 
ikke til ”nulstilling” af køkkenet, hvis de opdager, at en medarbejder kan have overført smitte til 
mad og/eller udstyr. Nulstilling vil sige, at en eventuel smitterisiko fjernes ved kassation af føde-
varer og desinfektion af udstyr mv. Næsten hver fjerde virksomhed havde ikke procedurer, som 
sikrer mod, at medarbejdere kommer for tidligt i gang med at håndtere fødevarer efter endt 
sygdom. 11 % af virksomhederne oplyste, at der somme tider anvendes hånddesinfektion i ste-
det for effektiv håndvask. 13 % af storkøkkener i branchen ”Catering med levering til detailvirk-
somheder”, som anvender engangshandsker, gør det ikke på en hygiejnisk måde. 

I branchen ”Restauranter med begrænset tilvirkning” havde en markant andel af virk-

somhederne et utilstrækkeligt kendskab til personlig hygiejne (20 %) i forhold til gen-
nemsnittet (6 %). Næsten 8 ud af 10 virksomheder kendte ikke til ”nulstilling” af køkkenet. Hver 
fjerde virksomhed manglede gode procedurer og opbevaringsforhold for arbejdstøj, hvilket er 
væsentligt ringere end gennemsnittet for alle brancher på ca. 7 %. Over en tredjedel af virk-
somhederne havde ikke procedurer for ekstra håndhygiejne for at undgå indirekte smitte. Der 
var desuden næsten dobbelt så mange virksomheder i denne branche, som ikke har en dækken-
de risikoanalyse mht. smitterisiko (21 %) i forhold til gennemsnittet (11 %). 

Virksomhederne modtog i overensstemmelse med formålet i høj grad vejledning om 

smitteveje og norovirus i kampagnen.  Under lovgivningsområdet Hygiejne blev der vejledt 
ved 45 % af kontrollerne, under Egenkontrol ved 34 % af kontrollerne og under Uddannelse blev 
der ydet vejledning ved 35 % af kampagnebesøgene. 

Branchen ”Restauranter med begrænset tilvirkning” fik procentvis flest vejledninger. 
Det er i helt tråd med, at virksomheder i denne branche lå højest mht. sanktionering og havde 
det dårligste resultat i spørgeskemaundersøgelsen. 

METODE  

Kampagnen blev udført i perioden 1. februar til 30. april 2016 og omfattede 602 kontrol-
ler, fordelt på 10 brancher. Brancherne var de samme som i den tidligere noroviruskampagne i 
2013, da disse brancher har udpræget manuel håndtering af spiseklar mad. Flest kontroller blev 
udført i brancherne ”Restauranter mv” (196 kontroller) og i ”Kantiner mv, fast personkreds over 
12 personer” (161 kontroller). 
 
Kontrollerne var uanmeldte og blev hovedsalig udført ved ordinære kontrolbesøg. Lov-
givningsområderne, Hygiejne – håndtering af fødevarer, Egenkontrol og Uddannelse, blev kon-
trolleret til dels ved interview af virksomhedernes medarbejdere, til dels ved visuel kontrol samt 
ved gennemgang af virksomhedernes egenkontrol/risikoanalyse for undgåelse af norovirussmit-
te. Efter kontrolbesøget udfyldte den tilsynsførendes et skema ud fra en vurdering af virksomhe-
dens adfærd og viden om personlig hygiejne med fokus på smitterisiko.  


