
Sammanfattning av RYMYÖVNING2020 

 

1. Bakgrund 

Interkalibrering är ett sätt inom kvalitetsstyrning att enhetliggöra olika processer, då alla 

tillsynsenheter löser samma övning samtidigt. Inom interkalibreringen strävar man till ett möjligast 

autentiskt fall som grund för övningen. Inom miljöhålsovårdens kvalitetssystem LaatuNet ordnas en 

interkalibrering två gånger årligen.  

I den här sammanfattningen har de centrala händelserna samlats från interkalibreringen 17.4. -

24.4.2020. De presenterade resultaten är preliminära och kan preciseras till slutrapporten. 

Slutrapporten levereras inom september månad till alla tillsynsenheter som deltog i övningen och till 

kännedom för styrande organ och övriga berörda parter, däribland länsstyrelsen, de styrande 

ministerier samt centralorganisationer.  

Resultaten från interkalibreringen presenteras fredagen den 11.9.2020 med början kl 10. Det är 

möjligt att delta i tillställningen på distans. Vi kommer att informera mer om detta senare.  

Vi hoppas att övningen var givande och att den väkte tankar kring beredskap inför epidemier. MMed 

tanke på kommande övningar hoppas vi att ni kan svara på följande korta responsförfrågning.  

https://link.webropolsurveys.com/S/A38B7A94DA20E869 

 

2. Interkalibreringens fortskridande 

Den av LaatuNet, Institutet för hälsa och välfärd, Livsmedelsverket samt Helsingfors universitet 

samordnade interkalibreringen för kommunerna i undersökningen av livsmedelsburna epidemier, 

RYMYÖVNING2020, verkställdes under veckorna 16-17.  

Under övningens gång sändes det uppdaterad lägesinformation angående fallet till de deltagande 

enheterna. Meningen var att tillsynsenheterna skulle agera (i praktiken eller fiktivt) så som man 

skulle göra under en riktig situation, baserat på den lägesinformation som var tillgänglig. I 

anvisningarna betonades att det är viktigt att agera som i verkligheten och så som det är möjligt att 

agera (dvs inga “ideal”omständigheter eller svar söktes).   

Åtgärder som kom fram under övningen var bla att göra en anmälan om epidemimisstanke, 

framkalla epidemiarbetsgruppen, genomförande av inspektion, provtagning, kommunikation med 

olika instanser, informering.  

Ifall en enhet meddelat att de skrider till en viss åtgärd skulle det också göras på den utgivna dagen 

(t.ex. framställande av notis eller övrig material). All den material som framställdes under övningen 

var man anvisad att under samma dag sända per e-post. Åtgärder som skulle rikta sig utanför 

enheten genomfördes inte.  



Det var dock möjligt att använda sig av RYMY-systemet under övningen. Som under normala 

omständigheter kunde även THL:s och Livsmedelsverkets sakkunniga kontaktas vid utmanande 

situationer. Frågor besvarades I enighet med stundens lägesinformation. Hälsovården eller 

sjukvårdsdistrikten kontaktades inte pga coronasituationens belastande omständigheter.  

Baserat på lägesinformationen svarade enheterna också elektroniskt på flervalsfrågor. Frågorna 

ställdes på nytt dagligen under övningens förlopp och de skulle besvaras på basen av den dåvarande 

lägesinformationen. Ett svar/tillsynsenhet togs emot.  

Totalt deltog 45 miljöhälsovårdens organisationer. Alla deltagare svarade även på förhandsfrågor 

innan övningen började.  

Lägesinformation sändes ut 1-2 gånger per dag. Även om man I övningen strävade att efterlikna en 

realistisk situation var det ändå mycket som enhetrna själv måste tillämpa utanför det som getts via 

lägesinformationen. Det strävades till att lägesuppdateringarna enbart gav den, för övningens 

fortskridande, väsentliga informationen. Det angavs inte I förväg någon tidtabell eller frekvens för 

när mer information ges.  

 

Utgångspunkt fredagen den 17.4.2020 

Enheten mottar följande telefonsamtal kl 14:30: 

Hälsocentralen kontaktar er och berättar att totalt fyra patienter har under torsdag och fredag  sökt 

sig till jouren med kraftig diarré, tre av dem är barn.  Enligt hälsocentralens uppgifter  har symtomen 

för två av patienterna börjat under torsdag kväll den 16.4. och för två på fredag  morgon den 17.4.  

De insjuknade är från två olika familjer från samma bostadsområde. 

Svaren och åtgärderna 

Webropol-frågorna svarades på fredagen av 43 organisationer. Största delen av de som svarade 

valde att begära mer information om situationen. Man valde att kontakta tillsynsenhetens ledare 

och smittskyddsskötare eller -läkare. 13 deltagare sände in material (anteckningar, logg, 

frågeformulär och e-post). Vid detta skede informerade ingen enhet utåt. I några organisationer 

sammankallades epidemiarbetsgruppen. En anmälan om epidemimisstanke gjordes I RYMY-

systemet under fredag. 



 

 

Den första informationen om epidemin kom till tillsynsenheterna på fredag-eftermiddag. I övningen 

ville man öva på beredskapen att reagera på situationen vid en utmanande tidspunkt. Skärskillt de 

fall som sker nära gränserna för tjänstetid är sårbara, speciellt om kontaktuppgifterna inte hålls 

uppdaterade eller arbetsfördelningen inte är bestämd redan på förhand.  

43/45 organisationer reagerade på de första uppgifterna om epidemin redan på fredag. Flera 

enheter berättade att de lyfter beredskapen under veckoslutet. 

Livsmedelsverkets och THL:s gemensamma RYMY-system fungerar som mottagnings- och 

distribueringssystem för misstanks- och utredningsanmälan samt som ett nationelt register för 

matförgiftingsepidemier. Den kommunala epidemiutredningsgruppen för 

matförgiftningsepidemmier gör en misstanksanmälan möjligast fort då en misstanke uppstått så att 

bekämpningen kan komma igång utan dröjsmål. Mer information angående hur anmälan görs vid 

fall av epidemmimisstanke kan man läsa här: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-

rokotukset/taudit-ja-torjunta/epidemioiden-selvitys-ja-ilmoittaminen/elintarvike-ja-vesivalitteiset-

epidemiat/ilmoita-epidemiaepailysta 



Måndag 20.4. 

Förmiddagens lägesinformation 

Hälsocentralen informerar om nya fall av insjuknade med magsjuka, nu är de totalt 14. Symtomen 

harbörjat för fyra av personerna den 17.4., för tre den 18.4. samt för de tre övriga den 19.4. 

Symtomen ärkräkning och illamående, kraftig t.o.m. blodig diarré, trötthet och huvudvärk. Två barn 

har hamnat isjukhusvård. 

Svar och åtgärder 

12 st organisationer sände material per e-post under måndag förmiddag. Bland detta mmaterial 

fanns anteckningar, störningssituationsbokföring, epidemikurva, symtomtabell, 3 

fråge/intervjuformulärer, 3 informationsnotiser och en intärn informationsnotis.  

Eftermiddagens lägesinformation 

Baserat på intervjuer vet man att största delen av de insjuknade är från samma bostadsområde. 

Gemensamma faktorer för samtliga är bla 

− barn finns i samma skola och dagis 

− från familjerna har det deltagits i byföreningens påskjippo förregående måndag 

− bostadsområdet har ett eget vattenandelslag, där det föregående vår förekommit 

kvalitetsproblemunder vårfloden 

Svar och åtgärder 

Under måndag eftermiddag sände 17 deltagare material. Frågeformulärer anlände det 5 st, 2 st 

listande av fallen, 2 st epidemikurvor, informmationsnotiser 8 st, varav man I en gav en 

kokningsuppmaning samt en handlade om intern informering. Webropolen hade svarats 66 gånger 

under måndagen. 

 



Det gjordes 25 st RYMY-anmälningar under måndagen. Av dessa var 21 st misstanke om en 

livsmedelsburen epidemi och 4 st livsmedels- eller vattenburen epidemimisstanke. I samband med 5 

av anmälningarna hade THL eller Livsmedelsverket konsulterats. Dessutom konsulterades THL en 

gång per e-post. THL hade kontaktat en tillsynsenhet, som inte hade begärt konsultering, pga möjlig 

vattenburen epidemimisstanke. 

 

Största delen av deltagarna började hålla en störningssituationsbokföring eller logg. Man började 

även informera utåt.  

Med tanke på informering är det ofta avgörande med ett snabbt agerande, helhetsbilden behöver 

inte vara fullständig ännu vid den tidspunkten då man börjar informera om ärendet. Det är bra om 

man har en beredskapsplan och färdiga informationsmallar (på alla språk som behövs) angående 

epidemisituationers informering. Informationskanaler kan vara t.ex. kommunens och vattenverkets 

hemsidor, sociala medier, lokalradio och –tv, infoblad som delas ut till hushållen och anslagstavlor, 

masstextmedelanden och TV. Under alvarliga epidemier kan det vara bra att ordna en dejourerande 

telefon för invånarnas frågor. Anvisningar om informmering vid vattenepidemier 

https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-julkaisut/vesihuoltopooli/hairiotilanneviestintaohje/ (på finska) 

Kokningsuppmaning är alltid en bra försiktighetsåtgärd då det råder en misstanke om 

hushållsvattnets kvalitet. Kokningsuppmaningen hindrar inte användandet av hushållsvattnet och 

det är enkelt att upphäva vid behov. Ofta har en kokningsuppmaning som getts i tid sparat från 

insjuknanden.  

Under måndagen riktade provtagningen sig till de insjuknade och hushållsvattnet. Då misstanke 

riktas mot hushållsvattnets kvalitet skall det alltid tas vatten i förvar redan I början av epidemin 

innan man börjar några åtgärder mot  

Tisdag 21.4. 

Hälsocentralen informerar on 11 nya fall av insjuknade med magsjuka. De insjuknade bor på ett helt 

annan håll av tillsynsområdet, i några olika grannskap. Symtomen är de samma som kommit fram 



hos de tidigare insjuknade och de har börjat för två av personerna den 17.4., för tre av personerna 

den 18.4., för två den 19.4. samt för fyra den 20.4. Nu är det totalt 25 insjuknade, varav fyra är i 

sjukhusvård. 

Dessutom har det kommit till kännedom att 

− i skolan har det förekommit en del magsjuka 

 

− i dagiset har det pga sjukdomsfall funnits flera vikarer bland personalen från ett annat dagis 

 

− vid påskjippot har det bjudits på grillkorv och sallad med pasta och ost. Korven kommer från 

butiksförpackningar (flera olika tillverkare). Salladen med tilltugg har tillverkats på en lokal 

bondgård 

 

− Vattenandelslaget använder ozonering vid vattentaget. Man har inte lyckats få mer information 

angående service och driftssäkerhet eftersom den ordinarie skötaren är bortrest 

 

Svar och åtgärder 

Material sändes in av 31 deltagare.  

• frågeformulärer 10 st 

• linelisting /listande av fallen 6 st 

• epidemikurva 14 st 

• kokningsuppmaning 4 st 

• informering/ notis 13 st 

• logg 12 st 

• dessutom 1 st e-post riktat åt epidemiutredningsgruppen 

Under tisdag kom det totalt 49 svar på webropol-frågorna.  

 



Anmälan om epidemimisstanke gjordes tre gånger och i ett av fallen önskades konsultering av både 

THL och livsmedelsverket. Av misstankesanmälan handlade ett om livsmedelsburen och två av 

livsmedels- eller vattenburen epidemimisstanke. 

Det fortsattes att informera om epidemin. Flera enheter gav kokningsuppmaning som en 

säkerhetsåtgärd. 

Under tisdagen gjordes inspektioner till livsmedelslokaler, vattenandelslag och till gården, så 

undersökningsarbetet försigick på flera fronter. En väsentlig del av utredningsarbetet är 

inspektioner som görs till de objekt (livsmedelslokaler, vattenandelslag etc) som kommit fram under 

epidemiundersökningen. Det är bra att börja med inspektioner så fort som möjligt så att man kan 

kartlägga de omständigheter , produkter och verksamhet som rådit i början av den möjliga 

epidemin. 

Enligt livsmedelsverkets anvisning rekomenderas tillredningskök att ta pröver på 200-300 g av vart 

av de tillredda livsmedelspartierna. Proven frys ner och bevaras I frysen under 2 – 4 veckor. 

Provtagningen underlättar en eventuell undersökning av matförgiftning ifall man senare misstänker 

livsmedlet som källa till matförgiftning. Även av sallader som är tillverkade av flere råvaror kan man 

frysa ner pröver. Det rekomenderas inte att man kombinerar flere maträtter till en prov.  

Onsdag 22.4. 

Förmiddag 

Hälsocentralen informerar om ytterligare 10 nya fall av magsjuka. Symtomen är de samma som för 

de tidigare insjuknade. Symtomen har för tre personer börjat måndagen den 20.4., för tre tisdagen 

den 21.4. och för två den 22.4. 

Vattenproverna är rena bara varierande mängder heterotrofer. Två av proverna har dock oklart 

resultat för koliforma bakterier.  

I samband med inspektioner i skolans och dagisets kök hittas inget anmärkningsvärt. Man får dock 

inte taget livsmedelsprov från dagiset för undersökning av eventuell matförgiftning (då det slängts 

bort oavsiktligt). Både skolan och dagiset får maten från samma centralkök. 

Från bondgården har man på torsdag 16.4. varit i en lokal matbutik för att hålla provsmakning av 

produkter. I samband med detta har man även serverat gårdens egna produkter.  

Svar och åtgärder 

14 enheter sände in material.  

• 10 st epidemikurvor 

• 5 notiser/ informeringsmaterial 

• 3 st kokningsuppmaningar 

• 6 st störningssituationslogg 



Dessutom sändes det 1 st, slutsats, 1 st tilläggsfrågor åt de insjuknade, 1 st listning av fall.  

Eftermiddag 

Hälsocentralen informerar att man påvisat EHEC hos fem testade patienter. Det är nu totalt 35 

personer insjuknade. Vid inspektion i matbutiken finner man ut att det under provsmakningen  

bjudits smakprov på en ny testprodukt (bondost), som tillverkats av gårdens mjölk enligt följande 

recept: 

 

3 l helmjölk 

1 msk salt 

1 msk ostlöpe 

Häll mjölken i kastrullen och tillsätt saltet. Hetta upp till handvarmt och blanda i löpet. Hetta upp 

mjölken till 40-42 grader, men inte varmare. Ta bort kastrullen från plattan, täck över med lock och 

låt koagulera 20-30 min.   

Skär korssnitt i den koagulerade ostmassan med kniv. Låt vasslet separeras ca 10 min och lyft sedan 

upp ostmassan i ostformen med en hålslev. Pressa osten kompakt. Ta bort osten från formen och låt 

den ligga en stund i blöt i saltvatten. 

Svar och åtgärder 

Under onsdag eftermmiddag sändes det in material av 26 enheter: 

• 15 st notiser/ informationsmaterial (1 enhet har sänt både en allmän notis samt 

informationsmaterial angående EHEC som är riktat åt dagiset) 

• 2 frågeformmulärer 

• 6 epidemikurvor 

• 5 förbud (även kallade temporärt förbud, temporärt användningsförbud, förbud att överlåta 

obehandlad mjölk) 

• 3 listning av fall 

• 1 kokningsuppmaning 

• 1 användningsförbud av vatten 

• 1 konkludering 

• 12 störningssituationslogg 

I tillägg till detta fanns det även sända e-poster; en riktad till länsstyrelsen, en till 

livsmedelsverket samt ett för att samla ihop epidemmigruppen. 

Under onsdagen besvarades webropol-frågorna totalt 72 gånger. 



 

 

 



Inga anmälan om epidemmimisstanke gjordes under onsdag. Via e-post konsulterades 

Livsmedelsverket.  

Påvisandet av ehec ledde till en snabb reaktion och de första informationerna om ehec sändes ut 

redan under onsdagen. 

Ehec-infektion kan hos barn orsaka en livsfarlig, akut njursvikt (sk. HUS-syndrom). Ehec-bakterien 

producerar toxin som förstör röda blodkroppar. Ett typiskt symtom hos barn är blodig diarré. Vården 

kan kräva dialys och blodtransfusioner. I värsta fall kan njurskadan bli permanent eller njurarna kan 

förstöras totalt. Hos en vuxen kan smittan vara symtomfri.  

De kokningsuppmaningar som getts tidigare upplöstes under dagens lopp. De övriga åtgärderna 

under onsdagen koncentrerade sig på epidemiutredning. Under onsdagen gjordes flest 

falldefinitioner.  

Det fattades flest myndighetsbeslut under onsdagen. Besluten riktade sig mot gårdens livsmedel 

(den obehandlade mjölken och osten) och mot tillbakadrag av produkter.  

Till ehec-bakteriens mest betydande symtomfria smittobärare hör nötkreatur och andra idislare. 

Den orsakar inte symtom eller sjukdom hos djuren. Bakteriens påvisande i livsmedel är alltid ett 

tecken på kontaminering med avföring. https://www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/information-

om-livsmedel/anvisningarna-om-hur-livsmedel-anvands-pa-ett-sakert-

satt/matforgiftningar/bakterier-som-orsakar-matforgiftningar/escherichia-coli/ och 

https://www.ruokavirasto.fi/teemat/zoonoosikeskus/ruokamyrkytykset/ruokamyrkytysten-

aiheuttajat/ehec/ (på finska) 

Opastöriserad obehandlad mjölk kan innehålla olika för människor sjukdomsframkallande bakterier 

som ehec, campylobacter, salmonella, Listeria monocytogenes samt Yersinia enterocolitica och 

Yersinia pseudotuberculosis –bakterier. Obehandlad mjölk kan även innehålla virus eller t.ex. 

toxoplasma-parasiter. Sjukdomsframkallande mikrober i obehandlad mjölk har inte undersökts 

heltäckande i Finland. 

Ehec-bakterien och campylobacter kan finnas i tarmfloran hos nötdjur utan att de orsakar sjukdom 

eller att de överförs från juvern direkt till den obehandlade mjölken. Ifall mjölkningshygienen är 

dålig kan de ovan nämnda mikroberna hamna i mjölken I samband med mjölkningen via luften eller 

pga mjölkarens agerande. För att en människa ska bli sjuk behövs bara en liten mängd av dessa 

bakterier. En människa kan få ehec-infektion även direkt från nötdjurs eller fårs spott eller avföring. 

Det här kan hindras genom att tvätta händerna noggrant alltid efter man haft kontakt med djur eller 

besökt en gård. Ehec-bakterier förekommer i viss grad hela tiden hos finska nötdjursbesättningar.  

Senast i detta skede deltog förutom epidemiutredningsgruppen även förmannen/ledaren och flera 

hälsoinspektörer och hygienikern i epidemiutredningen. 

Torsdag 23.4. 



Det hittas inget anmärkningsvärt vid centralkökets inspektion. Prov av det misstänkta livsmedlet har 

sänts till laboratoriet. Det kan bekräftas att det inte funnits koliformer i vattenproven. Det kommer 

inte till kännedom fler insjuknade.  

Svar och åtgärder 

23 enheter sände in material 

• Notis 17 st (varav 5 upplösning av kokningsuppmaning, 4 ehec) 

• 1 förordning åt gården 

• 1 kokningsförordning åt vattenandelslaget 

• 10 logg 

• 5 frågeenkät 

• 3 epidemikurva (en enhet sände 2) 

• Dessutom en pilkarta över sjukdomens förlopp 

• 1 symtomtabell 

44 enheter svarade på webropol-frågorna. 

  

Under torsdagen gjordes ännu en anmälan om epidemimisstanke. THL konsulterades per telefon i 

samband med två epidemiutredningar.  

Epidemiutredningen fortsatte och ehec-påvisandet ledde till åtgärder som informering, 

kokningsuppmaningars upplösning och förordningar angående den obehandlade mjölken.  

I den epidemiologiska utredningen funderades det både på kohort- och fall-kontrollstudier.  

Under tidsperioden 1997-2014 har det raporterats totalt om 12 livsmedelsburna epidemier där 

opastöriserad mjölk, eller en produkt tillverkat av det, har visat sig vara smittkällan. I 2012 års 

epidemi insjuknade åtta personer då de fått ehec-infektion av opastöriserad obehandlad mjölk. I 

Finland förekommer det dessutom kontinuerligt  enskilda fall där man misstänker opastöriserad 

mjölk som källa till ehec-infektion.  



Den som använder obehandlad mjölk borde: 

• Undvika att förtära eller servera ohettad obehandlad mjölk 

• Se till speciellt barn, åldringar, gravida eller immunförsvagade individer inte förtär ohe ttad 

obehandlad mjölk 

• Försäkra sig om att ifall man serverar obehandlad mjölk har informerat dem som förtär det, att 

det handlar om obehandlad mjölk 

Från en ehec-positiv gård får man endast förmedla mjölk till mejeri om det används ändast till 

pastöriserade mjölkprodukter. Pastörisering dödar eventuell ehec-bakterie i mjölken. Från en ehec-

positiv gård får man inte skänka eller sälja mjölk direkt till konsumenter eller leverera mjölk till 

tillverkning av sådana produkter där råvarorna inte pastöriseras eller tillverkningen inte inkluderar 

upphettning. 

 

Fredag 24.4. 

I proven som undersökts i början av veckan vid det lokala laboratoriet har det inte påvisats 

patogener.  

Proven som tagits på onsdag av bondosten har sänts till Livsmedelsverket för undersökning av möjlig 

STEC. Det har gjorts enligt följande instruktioner 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/laboratorietjanster/Referenslaboratorierna/instruktioner-till-

laboratorierna/instruktioner-om-metoderna/  

PCR visar proven preliminärt STEC-positiva. Det slutliga resultatet bekräftas nästa vecka. Man har 

också sänt mjölkfilterprov från bondgården till Livsmedelsverket för undersökning.  

Nya insjuknade kommer inte till kännedom och man konstaterar epidemin vara över.  

 

Svar och åtgärder 



 

Tilläggsmaterial sändes från 25 enheter. 

• 6 förordningar riktade mot gården 

• 20 information/notiser 

• 13 störningsituationslogg 

• 1 pilkarta över de insjuknade 

• 1 listning av fallen 
• 1 epidemikurva 

• 1 slutsats av övning 
• 1 sammanfattning 

 

Under fredag svarade webropol-frågorna av 41 enheter. Det framkom tekniska problem 
med webropol-frågorna och det här ledde till att en del svar måste matas in manuelt. Man 
måste preliminärt i det här skedet också utesluta ett svar från resultaten. 

 

Det riktades fler begränsande förordningar mot gården pga påvisandet av ehec.  

 

Då det säljs mer än 2500 kg obehandlad mjölk i året från en livsmedelslokal i samband med 
en mjölkgård, eller om en mjölkanläggning förpackar ohettad mjölk, bör den obehandlade 
mjölken testas för ehec-bakterie. 

 

I Livsmedelsverkets anvisning 16040/2 “Tillsynen över produktion och försäljning av 

obehandlad mjölk och råmjölk” beskrivs det i kapitel 5.2.3. om vad som skall göras ifall man 
i den obehandlade mjölken påvisat stec-serotyp (699/2013). De prov som tagits från den 
obehandlade mjölken eller mjölkfiltret och som visat sig vara positivt, ger grund till att anse 
livsmedlet hälsofarligt. I enlighet med den allmänna livsmedelsförordningen 178/2002 
artikel 14 skall inte Livsmedel släppas ut på marknaden om de inte är säkra. Det här betyder att 

aktören ska avbryta försäljning av obehandlad mjölk och vidta korrigerande åtgärder, vid behov på 

beslut av inspektör. 

 

Ehec-bakterierna hör till en grupp av kolibakterier, Stec-bakterier, som producerar 

shigatoxiner (Stx1, Stx2 eller båda). Man kan även användas sig av namnet Vtec (verotoxin-



producing E.coli). Specifikt inkluderar Ehec bara de stamar som orsakat enterohemorragisk 
kolit eller bågon annan allvarlig sjukdomsform hos patienten. I anvisningen används 
benämningen ehec för alla stec-bakterier i enlighet med statsrådets förorning av 
infektionssjukdomars 1 § och för att det används i det kliniska 

 

Under fredag informerades om avslutandet av epidemin. I samband med med 
informeringen konsulterades Livsmedelsverket angående preliminära provsvar. 

 

3 enheter gjorde en utredningsrapport i RYMY-systemet. 

 

Sammanfattning av epidemins gång 

 

Epidemin har orsakats av ehec. Källan är bondosten, som tillverkats vid den lokala mjölkgården av 

obehandlad mjölk utan tillräcklig värmebehandling (+40 ° C). Bondosten serveras som alternativ till 

grillkorven under byaföreningens påskjippo måndagen den 13.4. Onsdagen den 15.4. Serveras 

smakprov av bondosten i ortens största matbutik. Det handlar om ett testparti av en ny produkt, där 

man inte tagit hänsyn till adekvat värmebehandling. 

 

De första uppgifterna om insjuknade med diarré kommer fredagen den 17.4. från deltagare vid 

byaföreningens påskjippo. Som fall definieras en person som insjuknade i magsjuka mellan 

tidsperioden 16.-22.4. och som deltagit i påskjippot eller som deltagit på gårdsbutikens 

provsmakning av produkter.  

 

Man finner ut av sjukdomsalstraren följande vecka. Totalt insjuknar 35 personer och två av barnen 

hamnar i sjukhusvård. Fem av patientproven samt bondosten, har gett preliminärt positivt provsvar 

för ehec. 

 

Totalt har det under övningen mellan den 17.-23-4. gjorts 30 anmälan om misstanke i RYMY-

systemet, av dessa gäller 24 livsmedelsburen och 6 livsmedels- eller vattenburen epidemi.  



 

Störnigssituationslogg eller annan logg förs av nästan alla deltagande organisationer. Informering 

görs under övningens alla dagar. Imaginära inspektioner genomförs i skolans och dagisets kök, 

vattenverket och vattentagen samt på gården. Prov tas från livsmedel och hushållsvatten.  

 

Under övningens gång ges kokningsuppmaningar för vattnet som en säkerhetsåtgärd. Restriktiva 

förordningar riktas mot gårdens obehandlade mjölk och bondosten.  

 

Ehec är en förkortning av bakteriens namn enterohemoragisk Escherichia coli. Reservoaren är ofta 

nötdjurens och emellanåt även fårs och getters, tarmkanal. En mycket liten mängd bakterier, bara 

10-100 st kan orsaka infektion. Oftast fås smittan: 

• via avföring kontaminerad och otillräckligt upphettad livsmedel 

• via dricks- och badvatten 

• via händerna mellan personer I t.ex samma familj  

• beröring av djur som bär på ehec-bakterie 

 

Ehec-infektionens vanligaste symtom är blodig, feberfri diarré och magkramper. I början kan det 

förekomma kräkningar. Även symtomfria infektioner förekommer, speciellt hos vuxna. Ehec-

infektionens symtom börjar oftast 3-4 dagar efter smitta. Diarrén fortsätter vanligtvis I 4-10 dygn. 

 

Hos ca 5-10 % av de insjuknade utvecklas hemolytisk-uremisk syndrom. Då förstörs röda blodkroppar , 

trombocytantalet faller och det förekommer akut njursvikt. Patienter som lider av hemolytisk-uremisk 

syndrom vårdas på sjukhus. Syndromen kan leda till permanent njurskada eller leda till döden. Småbarn 

och åldringar är mer benegna att bli drabbas av infektionens allvarligare former. Mer information: 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/ehec 

(på finska) 

 

Vi tackar alla som deltog i interkalibreringen! 


