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INSTITUTT FOR GLOBAL HELSE OG SAMFUNNSMEDISIN, UIB

Campylobacterutbrudd

Askøy, juni 2019

Arild Iversen, ph.d.-stipendiat, LIS allmennmedisin og samfunnsmedisin «Nasjonal konferanse i Akutt- og mottaksmedisin 11.feb. 2020»



29 500 innbyggere

Vestlands tredje største etter
innbyggerantall

Spredt befolkning, men høy 
tetthet sør på øyen.

Hurtigbåtforbindelse og bro 
til Bergen

Kart: Google Maps

Askøy kommune



Campylobacter jejuni
Den mage-tarmbakterie som gir flest tilfeller 

av gastroenteritt i den vestlige verden. 

Smitteveien er fekal-oral. Bruk av ikke-

desinfisert drikkevann, hjemm e, på hytten 

eller i naturen, er de vanligste årsakene til 

campylobacteriose i Norge.

Økt forekomst om somm eren.



En varslet krise?

Kleppe vannverk har to 

rense/desinfeksjonstrinn. 

Når ett stenges for 

vedlikehold m å det sendes 

kokevarsel. 

Rapporten er fra Norsk 

Vann, hvor kun 19% av 

kom m unene i Norge er 

m edlem . De andre 81% er 

ikke rangert.

vg.no, 7. juni

tv2.no, 15. juni



Kort om utbruddet
- Tidsforløp
- Tiltak
- Belastning på legevakten
- Hva vet vi om årsaken?
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Konsultasjoner legevakt Rådgivning per telefon ved legevakt

Kontakter med Askøy legevakt grunnet mage-tarmsykdom i løpet av utbruddet

Kokevarsel
Tilsatt klor i vannet
Daglige vannprøver

Kommunal kriseledelse 
FHI og Mattilsyn varslet

Oppbemannet legevakt

Høydebasseng stengt
E. Coli påvist i vannprøver

Campylobacter påvist hos sykehuspasienter

SMS-undersøkelse startet

Vanntanker satt ut

Campylobacter endelig bekreftet 
påvist i vannprøver

Emily Ann Macdonald (FHI) og Arild Iversen (AK)

Samarbeid m/UiB 
startet

Sannsynlig 
utbruddstart

Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag OnsdagOnsdag



HVEM BLE SYKE?



BLE MAN SYK AV Å DRIKKE MER VANN?



Hva vet vi om årsaken?
• Forurensningen har kommet kort tid etter en periode med 

tørke og deretter regnskyll.

• Det er sannsynlig at avføring fra dyreliv har trengt inn 

gjennom fjellet og ned i høydebassenget.

• Konsentrasjoner av forurensning var høyere på vannets 

overflate enn i bunnen av bassenget, noe som understøtter 

hypotesen over.

• Vi vet at genetisk identisk Campylobacter er funnet i 

ledningsnettet, hos pasienter og i høydebasseng.

• Det er ikke funnet andre sannsynlige årsaker.



Annet
- Samarbeid med andre
- En betraktning om kriseutvilking
- Forskning



Samarbeid med andre

• Mange tilbud om bistand fra nærliggende kommuner

• God hjelp fra FHI og Mattilsynet

• God dialog med Helse Bergen HF

• Varierende grad av samarbeid med media

• Få «ekspertuttalelser»

• En del tid og ressurser gikk med til rapportering til 

høyere forvaltningsnivå



En betraktning om kriseutvikling

• Mye frykt, sinne, skyldfordeling og frustrasjon i starten

• Etter hvert større forståelse for situasjonen og aksept av forholdene

• Mot slutten også takknemmelighet og støtteerklæringer

• Humor og satire som håndteringsmekanisme gjennom hele krisen



En kilde til ny kunnskap

• Mange vannverk ser nå på sine høydebasseng med nye 

øyne…

• Samarbeid mellom Askøy kommune, Helse Bergen, NORCE og 

UiB

• Ekstremt tidlig ute med datainnsamling for nullverdier, 

god respons

• Senvirkninger, immunologiske forhold, 

kapasitetsutfordringer i helsetjenesten, 

forløpskartlegging, mv.



arild.iversen@uib.no

SPØRSMÅL?


