
Norovirus 
 
Viruset: Norovirus er små, nakne RNA virus (mangler kappe) som tilhører genus norovirus i 
familien Caliciviridae. 
 
Påvisning: Den eneste praktiske måten for påvisning av norovirus i et næringsmiddel er RT-
PCR. Ved bruk av real time RT-PCR kan man finne virusets genogruppe, men genotyping 
krever sekvensering. 
 
Reservoar: Menneskets tarm er eneste kjente reservoar. Norovirus hos dyr skiller seg 
genetisk fra menneskets norovirus og det er ingen indikasjoner på artskryssing. Avløpsvann 
(renset og urenset) og personer som skiller ut virus og håndterer mat er viktige smittekilder. 
Kontaktsmitte og smitte via forurenset miljø er vanlig. Oppkast inneholder store mengder 
virus som smitter ned omgivelsene. 
 
Hvilke produkter er de oftest knyttet til: Drikkevann, skjell (særlig østers), 
salat/grønnsaker, frukt, frosne bær (spesielt bringebær) og all mat som håndteres og spises 
uten varmebehandling (smørbrød, kaker osv.). 
 
Hvor viktig i Norge: Veldig utbredt, men det er stor grad av underrapportering. 
 
Symptomer og inkubasjonstid: Norovirus har en lav infektiv dose (10-100 viruspartikler) og 
på grunn av kortvarig immunitet, er personer i alle aldre mottakelige. Inkubasjonstiden er 
vanligvis 24-48 timer, men kan være helt ned til 12 timer. Hovedsymptomene er diaré og 
oppkast. Brekningene kan komme brått og voldsomt og kan være uavhengig av kvalme. 
Andre mulige symptomer er hodepine, magesmerter og feber. Sykdommen er vanligvis 
selvbegrensende (1-3 dager), men hospitalisering er nødvendig i enkelte tilfeller (eldre og 
personer med underliggende sykdom). 
 
Vekstvilkår: Virus formerer seg ikke utenfor en levende celle og vil derfor ikke oppformeres 
i næringsmidler. Norovirus er ikke spesielt varmestabile, slik at næringsmidler som skal 
spises varme ikke representerer en smittekilde. I romtemperatur vil viruset langsomt 
inaktiveres. Kjøletemperatur bevarer virusets infektivitet, trolig i uker.  
 
Forebygging: Behandle alt vann som går til konsum og matproduksjon. Klorering og særlig 
UV-lys er effektivt. Benytt kun vann med drikkevannskvalitet til vanning av bær, frukt, salat 
og grønnsaker. Unngå østers; også lett varmebehandlete skjell kan inneholde infektive 
norovirus. God håndhygiene er helt avgjørende. Varmt vann og såpe er mest effektivt i å 
fjerne virus fra hendene. Spritbasert hånddesinfeksjon er lite effektivt. Desinfeksjon av 
overflater (for eksempel etter oppkast) gjøres best med natrium hypokloritt (1000 ppm) i 
minst 5 minutter. Personer med diaré skal ikke håndtere mat før det har gått minst 48 timer 
etter symptomfrihet. 


