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Innledning 
Koronavirus-pandemien i 2020 er et verdensomspennende utbrudd av den smittsomme 

sykdommen covid-19, som skyldes et koronavirus, SARS-CoV-2. Viruset og sykdommen ble 

først påvist omkring årsskiftet 2019/2020 i Kina. 

På bakgrunn av den raske spredningen av viruset erklærte Verdens Helseorganisasjon – 

WHO krisetilstand i januar 2020, og i mars ble utbruddet klassifisert som en pandemi. 

Statsminister Erna Solberg beskrev tiltakene som ble gjennomført for å begrense 

smittespredningen i Norge i mars som «de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har 

hatt i Norge i fredstid». 

Hvordan har Mattilsynet jobbet under koronautbruddet? 
I begynnelsen av mars ble det klart at dette ville bli en stor hendelse som involverte alle 

Mattilsynets fagområder og støttefunksjoner og rammet alle næringene på Mattilsynets 

områder i et omfang vi aldri tidligere har sett - og heller aldri øvd på.  

Mattilsynet opprettet 3. mars en arbeidsgruppe som skulle håndtere spørsmål rundt 

håndteringen av koronautbruddet. 10. mars ble det etablert forsterket linje, og 13. mars 

etablerte Mattilsynet stab.  

Det var behov for fortløpende koordinering med andre myndigheter, særlig 

helsemyndighetene som er eiere av hendelsen. I tillegg var det helt nødvendig med tett 

kontakt med politisk nivå og ikke minst å ha tett kommunikasjon med næringene.  

Under koronautbruddet har Mattilsynet derfor hatt flere møter ukentlig med myndigheter, 

næringer og organisasjoner innen sjømat-, landbruk- og matsektoren for å utveksle 

informasjon, avklare ulike problemstillinger og samarbeide om løsninger. I tillegg har 

Mattilsynet behandlet ulike forespørsler, dispensasjoner og tilpasset regelverket på enkelte 

områder.  

Slik ble ekstern startfaseevaluering gjennomført 

For å få vite mer om hvordan Mattilsynets håndtering har fungert og for å finne 

forbedringspunkter, gjennomførte staben ved hovedkontoret en ekstern og en intern 

startfaseevaluering. 

Begge evalueringene ble gjennomført i form av Questback spørreundersøkelser i perioden 

22. - 27. april 2020. 

Spørreskjemaet ble sendt til ca. 100 nasjonale og regionale myndigheter, kunnskapsstøtte, 

nasjonale og regionale nærings- og bransjeorganisasjoner og enkeltpersoner fra enheter vi 

har vært i kontakt med. Mottakerne kunne videreformidle undersøkelsen til andre i egen 

organisasjon. Vi vet derfor ikke hvor mange som mottok spørreskjema. Vi mottok 118 svar. 

Mattilsynet takker for at så mange har tatt seg tid til å svare på undersøkelsen. Resultatene 

er av stor verdi for oss i vårt videre beredskapsarbeid. 

Undersøkelsen bestod av 16 konkrete spørsmål om forskjellige sider av håndteringen og ett 

spørsmål hvor respondentene ble invitert til å gi kommentarer i fritekst. 

På de konkrete spørsmålene var svaralternativene: 

1 Svært misfornøyd/svært dårlig  
2 Misfornøyd/dårlig  
3 Nøytral/passe  
4 Fornøyd/bra  
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5 Svært fornøyd/svært bra  
På noen spørsmål var det i tillegg anledning til å svare Vet ikke. 

Presentasjon av oppsummerte resultater fra spørreundersøkelsen er vedlagt bak i 

rapporten.  

Mattilsynet vil gjennomføre en ny evaluering senere i hendelsen.  

Sammendrag 
Koronautbruddet er en krevende hendelse på folkehelseområdet, som får ringvirkninger for 

alle samfunnsområder. Det er en utfordring med stor læringsverdi. 

På de konkrete spørsmålene i undersøkelsen får vi gjennomsnittsverdier for alle som har 

svart. Når vi går inn på kommentarene fra enkeltrespondenter får vi den enkeltes subjektive 

meninger som kanskje eller kanskje ikke deles av flere. Kommentarene er allikevel av stor 

verdi siden de ofte er ganske konkrete og dermed gir gode innspill til hva vi bør arbeide 

videre med. 

Her er noen av de positive innspillene: 

• 75 % oppgir at samarbeidet og kontakten med Mattilsynet har vært svært bra eller 

bra så langt under håndtering. 81 % av respondentene fra næringen sentralt svarer 

svært bra eller bra.  

• 74 % oppgir at deres eller deres organisasjons behov har blitt ivaretatt Bra eller 

Svært bra av Mattilsynet. 

• Mattilsynet er effektive og konstruktive 

• Vi var raskt ute med informasjon 

• Kontakten og samarbeidet har vært godt, og det er god dialog 

• Situasjonsrapportene har vært nyttige. 

Det er også kritikk og innspill til forbedringer:  

• Det spriker en del i næringenes forventninger til Mattilsynets rolle i hendelsen og 

hvilken rolle Mattilsynet har tatt. Det gjelder både hva vi sier noe om, hva vi må 

avklare med andre (Helsedirektoratet, FHI, andre etater og departementer), i hvor 

stor grad vi fortsatt er et tilsyn eller skal være problemløser og tilrettelegger for 

næringen.  

• Koordinering mellom fagområdene i Mattilsynet svikter iblant. 

• Enkelte påpeker at det er vanskelig å finne informasjon på Mattilsynets nettsider, og 

at informasjonen er for generell og for lite tydelig og konkret. Forslag til forbedringer 

er endret struktur på hjemmesidene, mer spørsmål og svar, nyhetsbrev. 

• Enkelte mener vi var seint på banen og var utydelige i begynnelsen, særlig med 

avklaring om smitte via dyr og mat/drikke. 

• Næringen har opplevd at det er lettere å få avklaringer ved å gå rett til LMD i stedet 

for via Mattilsynet. 

• Burde Mattilsynet ha inntatt en mer aktiv rolle som samfunnsaktør, og vært mer 

proaktiv i sin kommunikasjon mot fagmiljøer, næringer og publikum?  Sitat fra en av 

respondentene: «I en pandemisituasjon der mennesker, dyr og mat er viktige tema 

og situasjonen preges av usikkerhet, må det være positivt at Mattilsynet inntar en 

offensiv og helhetlig rolle, blir en framtredende koblingsaktør mellom ulike fagmiljøer 

og blir synlig i den rollen i mediebildet…» 
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Det er viktig å planlegge for hvordan Mattilsynet skal håndtere parallelle hendelser på vårt 

eget forvaltningsområde, som utbrudd av alvorlig smittsomme sykdommer hos dyr, planter 

eller fisk samt utbrudd av smitte fra vann, mat eller dyr, dersom de forekommer parallelt med 

koronautbruddet framover. 

Vi ser at de fleste resultatene på spørsmålene ligger i området 3.5 til 4.1 (Nøytral+ til 

Fornøyd).  Dette viser at vi løser mange av oppgavene våre på en god måte. Samtidig er det 

fortsatt forbedringspotensialer som vi vil jobbe videre med.  

 

Samarbeid 

Oppsummering 
På spørsmålet om samarbeid og kontakt med Mattilsynet så langt, var total score 3,88 (118 

respondenter) 

• Næringen gir høyere score: 3.94 – 3.96. 

• Kunnskapsstøtten gir noe lavere: 3.33. 

På spørsmålet om i hvilken grad Mattilsynet har ivaretatt deres behov, er total score: 3,86 

(117 respondenter) 

• Nasjonale myndigheter føler seg best ivaretatt, ellers er det små variasjoner mellom 

gruppene.  

• Regionale bransjeorganisasjoner føler seg litt bedre ivaretatt enn nasjonale. 

Den interne evalueringen viser at Mattilsynet var mer fornøyd med samarbeidet med 

næringen enn næringen var med samarbeidet med oss. 

Hovedpunkter 
4 av 5 føler seg ivaretatt:  

• God dialog der begge parter har funnet gode tiltak og løsninger innenfor rammene. 

• Oppfatter Mattilsynet som effektive og konstruktive  

• Direkte kontakt og gjensidig utveksling av synspunkter har vært svært nyttig i denne 

situasjonen 

Enkelte har likevel opplevde oss som:  

• lite lyttende/ imøtekommende/løsningsorienterte 

• mer opptatt av at det må søkes om dispensasjon i stedet for tilpasninger og møter 

næring med pekefinger 

Oppfølgingspunkter  
Samarbeid: Fortsette det tette samarbeidet, men tydeliggjøre og avklare rollene, ansvar og 

forventinger. 

 

Kommunikasjon og informasjon 

Oppsummering  
På spørsmålet om hvordan man har mottatt informasjon fra Mattilsynet (med mulighet for å 

krysse av for flere kanaler) svarer:  
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• 50 % at de har fått informasjon og veiledning fra mattilsynets nettsider 
koronautbruddet.  

• 52 % har fått avklaringer/svar på epost 

• nasjonale bransjeorganisasjoner og næring er klart de største brukerne av 

informasjon i alle våre kanaler ut. 

På spørsmål om hvor fornøyd man er med informasjonen og veiledningen på mattilsynet.no 

var gjennomsnittsscore 3.73. 

• Statlige myndigheter er mest fornøyd 4.25.  

• Regionale myndigheter er mindre fornøyd enn statlige. 

• Bransje/næring er minst fornøyd 3.53. 

 

Hovedpunkter 
Mattilsynet.no er mye brukt. Enkelte etterlyser mer konkrete råd og mindre generell 

informasjon.   

Flere mener Mattilsynet bør være tydeligere utad med å definere vår rolle i hendelsen, si hva 

vi jobber med og hva vi prioriterer/ikke prioriterer.  

Det var noe usikkerhet i næringen og befolkningen om i hvilken grad tilsyn og OK-

programmer ble gjennomført og hvilke tilsyn som ble prioritert. Særlig gjaldt dette på 

dyrevelferdsområdet, men også andre områder.   

 

Oppfølgingspunkter 

Nettsidene:  

• Videreføre: fortsatt prioritere informasjon på nett, endringslogg, overvåke trafikk og 

bruke tilbakemeldinger til stadig forbedringer.    

• Forbedringspunkter: se på strukturen på nettsidene, oppdatere mht. utvikling i 

hendelsen, bruke flere kanaler for å få spredt informasjon og oppdateringer  

Ansvar for oppfølging: H2 i samarbeid med H3-fag 

Informasjonen:  

• Vurdere mulighet for tydeligere informasjon og gi mer konkrete råd 

Ansvar for oppfølging: H3 fag i samarbeid med H2  

 

Forvaltning, avklaringer og saksbehandling 

Oppsummering 
Hvor fornøyd er du med tiden det tok å få … (Skala 1 – 5 svært fornøyd) 

• Faglige avklaringer 3,71 

• Midlertidig regelverk 3,63 

• Dispensasjoner 3,53 

• Saksbehandling 3,68 
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Hovedpunkter 
De fleste er fornøyd med tiden det tok å få avklaringer/dispensasjoner, men enkelte mener 

det i noen tilfeller tok for lang tid. Det er også ulike oppfatning av hvor fleksible Mattilsynet 

kan være. 

Mange mener epostkassen korona@mattilsynet.no var/er et positivt initiativ hvor man kan 

sende inn spørsmål og problemstillinger og få skriftlige svar. 

Flere etterlyser noe bedre samordning mellom fagområder internt i Mattilsynet. – En 

organisasjon viser til parallelle henvendelser om omtrent samme problemstillinger. 

Det er også ulike oppfatninger om hvor godt det har fungert at Mattilsynet ber andre 

offentlige instanser om avklaringer på vegne av næringen. 

Oppfølgingspunkter 
Beholde en organisering i Mattilsynet som håndterer koronavirusutbruddet videre og som 

sikrer koordinering på tvers av etatens forvaltningsområder. 

Møter 

Oppsummering 
Dersom du har deltatt i møter arrangert av Mattilsynet, hvor fornøyd er du med (Skala 1 – 5 

svært fornøyd):  

• Møtefrekvens: 3,06 

• Innkalling: 4,14 

• Gjennomføring: 4,2 

• Referat: 4,13 

Hovedpunkter 
Møter (i egen og andres regi) er viktige arenaer og mye brukt kommunikasjonskanal. De 

oppleves som informative og godt gjennomførte. 

Meget gode referater fra møter arrangert av Mattilsynet. Også viktig og positivt at referatene 

har kommet samme dag siden de ofte inneholder viktige saker.  

Flere kommenterer at møtene i regi av Mattilsynet kunne hatt en tydeligere forventnings-

avklaring overfor deltagerne om hva som er innenfor Mattilsynets forvaltningsområde og 

hvilket regelverk Mattilsynet kan og ikke kan si noe om. 

Oppfølgingspunkter  
Videreføre jevnlige møter med næringene, men vurdere frekvens etter behov. 

Delta i samvirkekonferanser på etatsnivå i regi av DSB og på regionalt nivå i Fylkesmannens 

Beredskapsutvalg. 

Konklusjon og videre oppfølging 
Vi ser at de fleste resultatene på spørsmålene ligger i området 3.5 til 4.1 (Nøytral+ til 

Fornøyd).  Dette viser at vi løser mange av oppgavene våre på en god måte. Samtidig er det 

fortsatt forbedringspotensialer som vi vil jobbe videre med.  

Koronautbruddet er en komplisert hendelse som involverer alle samfunnsområder i et 

omfang vi ikke har håndtert tidligere. I tillegg er dette en hendelse som er langvarig og setter 

utholdenheten i organisasjonen på prøve.  Forbedringsarbeidet bør derfor foregå parallelt 

mailto:korona@mattilsynet.no
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med håndteringen for å få et best mulig resultat og minst mulig slitasje, både internt og i 

forhold til eksterne, framover. 

I det videre arbeidet må vi derfor: 

• sørge for fortsatt høyt tempo  

• sørge for å ha god dialog med og være tilgjengelige for eksterne kontakter 

• fortsatt prioritere nettsidene som ekstern informasjonskanal 

• arbeide med å avklare og tydeliggjøre Mattilsynets rolle i denne hendelsen 

• finne en god balanse mellom å være et tilsyn og å bidra med støtte og tilrettelegging 

Vedlegg:  
• Presentasjon av resultater: 

 

Koronasaken 2020 

presentasjon ekstern.pdf
 

 

 

 


