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Melde listeført sykdom, inklusiv listeført antibiotikaresistens, til Mattilsynet. 

 
I skjemaet Melde sykdom/skadegjører kan du melde 

• påvist nasjonal liste 3- sykdom hos dyr og 

• mistanke om andre listeførte sykdommer eller planteskadegjører. 

 
Nasjonal liste 1- og liste 2-sykdommer skal, i tillegg til når de er påvist, 

også meldes ved mistenke i skjematjenesten. 

Nasjonal liste 3-sykdom skal meldes kun ved påvisning. Disse blir ikke 

videre fulgt opp av Mattilsynet 

 

Funn av, eller mistanke om nasjonal liste 1- ,2- og 3-sykdommer som ikke antas å 

forekomme her i landet, eller som har en utbredelse som er annerledes enn vanlig, skal 

også varsles umiddelbart til Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00. Les mer her:  

Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) - Kapittel VIII. Utfyllende nasjonale 

bestemmelser – veterinærers og laboratoriers plikter i forbin... - Lovdata 
 
 
 

Finn skjemaet og start utfylling. 

 

 

Eksempel 1. Melde dyreassosiert MRSA som er nasjonal liste 2- sykdom 
Start med å søke frem det aktuelle dyreholdet der funnet er gjort. 

Velg linken Søk i Mattilsynets register. Her får du opp nytt bilde med ulike muligheter for å finne 

dyreholdet, velg dyreholdet hvis du får treff. Får du ikke treff, er det mulig at dyreholdet ikke er 

registrert hos Mattilsynet og du kan da bruke valget Spesifiser ukjent virksomhet. 

Velg type dyrehold. Er virksomheten registrert hos Mattilsynet, vises typene (tilsynsobjektene) og du 

kan velge en av dem. 

Gå videre og velg gruppe dyr, deretter art og sykdom fra lister. 

Mattilsynet ønsker i tillegg til de obligatoriske feltene i skjemaet at du gir disse opplysningene om 

funnet: Skrives i feltet for utdypende beskrivelse eller legg disse opplysningene med som vedlegg i 

neste trinn. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2022-04-06-631/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2022-04-06-631/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8
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• Navn, adresse og kontaktinfo på veterinær som har tatt prøven – Dette er kjent dersom 

veterinær er pålogga og melder om funnet 

• Navn, adresse og kontaktinfo på laboratoriet som har undersøkt prøven – Dersom 

veterinær melder om funnet, oppgis laboratorium. Dersom laboratorium melder om 

funnet, må innsendende veterinær oppgis. 

• Foreligger det isolat - ja/nei 
• Resistenstype 

• Dyreholdets identitet, navn og adresse og kontaktinfo Vil som oftest fremgå dersom 

man finner dyreholdet i søk og velger dette. 

• Produksjonstype 
• Antall dyr 

 

 

 
 

Legg til vedlegg 

For eksempel prøvesvar fra laboratorium 
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Kontroller opplysninger og send inn meldinga di. 
 

 

Kvittering 
Du kan få denne tilsendt på e-post. Du kan også finne den igjen under fanen mine saker. Siden dette 

er en nasjonal liste 2-sykdom, skal den følges opp av Mattilsynet. Saken blir liggende under fanen 

«Mine pågående saker» til den er ferdigbehandlet. Deretter flyttes den over til fanen «Mine 

avsluttede saker». 
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Eksempel 2. VRE hos høns som er nasjonal liste 3- sykdom 
VRE og andre nasjonal liste 3-sykdommer blir kun registrert for at vi skal ha en oversikt over 

forekomsten av disse. Det skjer ikke noe saksbehandling eller båndlegging fra Mattilsynets side. 

I feltet for utdypende beskrivelse ønsker vi opplysninger som for liste 2-sykdommer. 
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Kvittering 
Når saken er sendt inn, får du tilbud om å sende kvittering til egen epost. 

 

 

 
Sist oppdatert: Juli 2022, av Mattilsynet, Seksjon dyrehelse 


