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Bakgrunn 

Utbrudd av matbårne infeksjoner kan ha alvorlige konsekvenser så vel for den enkelte pasient 
som for samfunnet. Ofte vil intervjuer av pasienter og familie samt kartlegging og 
prøvetaking av matvarer de har spist bidra til en rask oppklaring av utbruddet, men i noen 
tilfeller kan arbeidet være komplisert og tidkrevende. Dette var for eksempel tilfellet med 
utbruddet av hemoragisk uremisk syndrom (HUS) forårsaket av Escherichia coli O103 i 2006 
(Schimmer et al., 2008). Totalt ble det identifisert 16 kasus, de fleste barn, fra 15 
husholdninger fra januar til mars. Det tok fire uker fra utbruddet ble varslet til spekepølse ble 
identifisert som årsaken. Flere merker spekepølse var mistenkt, men spesielt ett merke og én 
bestemt produksjon og lot (oppskjæring) av dette merke kunne knyttes til et flertall av 
kasusene (Sekse et al., 2009).  
 
I tillegg til alvorlige helsemessige konsekvenser vil et utbrudd ha økonomiske konsekvenser 
for næringen på grunn av tilbaketrekking av produkter og tap av omdømme. Kostnadene kan 
reduseres ved å gjøre tilbaketrekkingen mest mulig spesifikk jo tidligere man kan identifisere 
en årsak til utbruddet.  
 
Grunnen til at oppklaringen tok så lang tid hadde sikkert flere årsaker, dels at det var barn 
som ble syke og som gikk i barnehage. Dermed hadde foreldrene ikke full kjennskap til hva 
barna deres hadde spist. Dessuten er E.coli O103 ikke enkel å oppdage. 
Under utbruddet i 2006 ble distribusjonen av mistenkte spekepølselotter sammenlignet med 
pasientdistribusjonen på kommunenivå og flere av de mistenkte lottene hadde en distribusjon 
som kunne samsvare med pasientdistribusjonen. Det var imidlertid vanskelig å vurdere hvor 
godt samsvar det var mellom pasient- og matvaredistribusjon.  
 
Vi antar at det er en sammenheng mellom distribusjon av en kontaminert matvare og antall 
sykdomstilfeller matvaren gir opphav til. Vi ønsket derfor å finne ut om det ville være mulig å 
utarbeide et mål som kan rangere matvarer etter sannsynligheten for å kunne være årsak til ett 
sykdomsutbrudd. Data fra utbruddet av hemolytisk uremisk syndrom (HUS) i 2006 benyttet 
som datagrunnlag for studien. 
 
Materiale og metoder 

Data over pasientdistribusjon (innsykningstidspunkt, bostedskommune) av rammede 
husholdninger fra HUS utbruddet i 2006 og andre opplysninger som innkjøpsmønster ble stilt 
til rådighet av Nasjonalt folkehelseinstitutt.  
 
Design 

Det ble utarbeidet kvantitative mål for samsvar mellom distribusjon av kasus og 
matvareprodukter i tid og rom. Studien benyttet kommune som enhet.  
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Kasus 

Ett kasus ble definert som en husholdning med minst én pasient som hadde 
laboratoriebekreftet infeksjon av E. coli O103, i alt 15 kasus. For hvert kasus hadde man 
opplysning om bostedskommune, dato for sykdom og i noen grad opplysning om 
oppholdskommune og innkjøpskommune for mat dersom det avvek fra bostedskommune.  
 
Basert på bostedskommune, oppholdskommuner, nabokommuner samt tilgjengelig 
informasjon over innkjøpsmønster ble hvert kasus fordelt på en til flere kommuner der hver 
kommune ble gitt en vekt mellom 0 og 1 avhengig av antatt fordeling av innkjøp mellom 
kommunene. For ett kasus var summen vektene for alle av innkjøpskommunene satt til 1. For 
eksempel, dersom et kasus var bosatt i en kommune og hadde handlet i tre andre kommuner 
så kunne bostedskommunen gis vekten 0,4 og hver av de andre kommunene gis vekten 0,2.  
 
Matvareprodukter 

Informasjon om leveranser av tre forskjellige merker spekepølse fra 1. desember 2005 til og 
med 22. mars 2006 til matvarebutikker over hele Norge ble gitt fra Nortura. Opplysningene 
var fordelt på produksjonsbatcher og lotter av spekepølse. Totalt omfattet dataene over 143 
kjøttvareproduksjoner med antall forpakninger levert til detaljist, leveringsdato, og 
holdbarhetsdato.  
 
Tilsvarende data for et utvalg av kjøttvarer (n=291) levert fra høsten 2009 til våren 2010 ble 
benyttet som "kontrolldata". Dataene ble transformert fra 2010 til 2006.  
 
Assosiasjonsmål 

Geografisk stedfestelse og tid for sykdom hos kasus og når og hvor matvare produktene ble 
levert til detaljistleddet ble benyttet for å beregne ulike assosiasjonsmål.  
To ulike typer av sammenheng mellom distribusjonene av kasusene og matvareproduktene ble 
beregnet: 

 Pearson's korrelasjon ble benyttet for å estimere korrelasjonen mellom 
matvaredistribusjonen og distribusjon av kasus.  

 Proporsjon av matvareproduktet som ble levert i kommunene tilknyttet kasus i forhold 
til den totale mengden levert av produktet. 

 
Deretter ble en samlet indeks beregnet ved å multiplisere de to målene. Indeksverdien ble 
benyttet for å rangere produktene i forhold til sannsynligheten for at de skulle ha vært årsak til 
utbruddet. Rangeringen ble gjort slik at jo høyere indeksverdi jo lavere rank. 
 
Alle beregninger ble utført i R (R Core Team, 2012) 
 
Resultater og diskusjon 

Den mistenkte lotten og batchen ble rangert blant de femten best rankede produktene uansett 
hvor mange kasus som ble inkludert (Figur 1).  
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Figur 1. Rangering av indeksverdiene av et utvalg av produkter ved inkludering av ett til og med 15 kasus med 
hemoragisk uremisk syndrom i 2006. Jo lavere rank, jo høyere indeksverdi og sannsynlighet for at produktet er 
årsaken til utbruddet. Den mistenkte batchen er markert med sorte trekanter og den mistenkte lotten med sorte 
firkanter. 

 
Det at indeksverdien plasserer de mistenkte produktene blant de femten best rangerte 
produktene er lovende. At dette også var tilfelle ved få inkluderte kasus indikerer at indeksen 
kan være egnet relativt tidlig i et utbrudd. Det må imidlertid understrekes at 
assosiasjonsmålene er utviklet basert på data fra ett utbrudd og at kun kjøttprodukter har blitt 
inkludert. Det er derfor viktig å validere målene på andre utbrudd. Vi er ikke kjent med at det 
er tilgjengelig tilsvarende data over matvaredistribusjon for produkter fra andre utbrudd. 
 
Under studien er det utviklet et dataprogram som raskt kan analysere data for 1000-vis av 
matvareprodukter under forutsetning av at man for hvert produkt har opplysninger om alle 
leveranser per kommune med antall forbrukerpakninger, leveransedato, holdbarhetsdato og 
kommunenummer. Verktøyet kan dermed tenkes å screene et stort antall produkter både for å 
identifisere produkter som er potensiell kilde for et utbrudd, men også for å identifisere 
produkter som trolig ikke er kilde til utbruddet. Slike data kan være krevende å få tak i, og vil 
trolig være avhengig av data gjøres tilgjengelig gjennom eSporingsløsningen eller tilsvarende 
systemer. 
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