
Får vi svenske tilstander? 
Vibrio-infeksjoner i Bærum 2016 og 
2018

Frantz Leonard Nilsen, kommuneoverlege Bærum kommune

Smitteverndagene 26. april 2019



Folkehelselovens krav til oversikt

§ 5.Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 

faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på:

a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §§ 20 og 25, 

b) kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 

c) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på 

befolkningens helse. 



Oversikt over badevannet

Vi mener/mente å ha god oversikt over badevannskvaliteten i Bærum

Vi har kartlagt badevannskvaliteten i mange år på strendene og i marka

Badevannskvaliteten er generelt utmerket/god

Kan forringes etter kraftig regnvær og kloakk-overløp







Telefonen fra Bærum sykehus 20. august 2016

Kvinne 77 år, pådro seg sår på fjelltur i juli. God allmenntilstand og ingen kjente kroniske sykdommer.

Badet ved Båtstøjordet, Høvik med et sår på leggen

Oppsøkte fastlege og fikk antibiotika for såret. Ble verre med feber og nedsatt allmenntilstand og innlagt med sepsis

Sepsis, nekrotiserende fasciitt med amputasjon over kneet

Agens: Vibrio parahaemolyticus





Hypotese

Smittet med Vibrio-bakterier under bading

Hvordan underbygge dette?



Finnes det vibriobakterier ved Norges kyst?

Anette Bauer Ellingsen m/flere (Veterinærhøyskolen): Vibrio
parahaemolyticus, V. Cholerae and V. vulnificus in Norway, with
special attention to V. parahaemolyticus Applied and environmental microbiology, 

April 2006

Undersøkte blåskjell 2002-2004 langs helse norskekysten. Fant 
primært oppvekst av V. parahaemolyticus, også patogene varianter 
og kun på Sørlandet og Østlandet.



Er Vibrio-infeksjoner kjent i våre naboland?

Smittevernveilederen: I Syd-Sverige langs Vestkysten og helt til 
Stockholm og langs kysten i Danmark

Maner til forsiktighet med bading hvis større sår og nedsatt 
immunforsvar

Sverige har overvåket Vibrio-infeksjoner fra 2004 (meldepliktig)



Skulle vi ta prøver lokalt med tanke på 
Vibriobakterier?

Mulig og ble vurdert

Kontaktet Caroline Schønning v/ Folkhelsomyndigheten som 
meddelte at de ikke utførte målinger i Sverige

Baserte seg på vanntemperatur og monitoreringen fra ECDC 
(temperatur og saltinnhold) og ga generelle råd



Vurderinger/Antakelser
• Sjøtemperaturen godt over 20 grader Celcius ved nærmeste 

målepunkt i mer enn en uke før kvinnen hadde badet med sitt sår.

• Etter all sannsynlighet smittet med Vibrio-bakterier da hun badet på 
Båtstøjordet

• Sesongen på hell, lite fokus på forebyggende råd til publikum

• Både kommunen og Nasjonalt folkehelseinstitutt endret sine 
forestillinger om Vibrio-fare i norske farvann og også sine baderåd



Sommeren 2018
Kontaktes av Gro Nylander som har fått vite om at en av naboene har blitt innlagt med 

vibrio-infeksjon

15.07.: Kvinne 83 år badet på samme strand (Båtstøjordet) som kvinnen i 2016. God 

allmenntilstand og ikke kjente kroniske sykdommer. 

Sår på leggen fra fall. Hjemmesykepleier   (som besøkte hennes mann) synes det så bra ut, 

men anbefalte DTP-vaksine

Uvel på kvelden 16.7 – høyfebril --- innlagt med sepsis - vibrio vulnificus identifiseres





Sommeren 2018

24.7 Kvinne 79 år badet på Kalvøya og fikk sår under foten da hun badet
Dro på legevakten og ble vaksinert
Utover kvelden feber, smerter og sårinfeksjon
innlagt 25.07 med sepsis: Vibrio vulnificus

27.7 Bærums kvinne 88 år badet ved killingen Oslo. Sår på leggen – innlagt 
neste dag med sepsis og nekrotiserende fasciitt 



Smitteverntiltak: Hvordan forhindre flere 
unødige tilfeller uten å skremme?

Helseopplysning:
Balansert og nøktern informasjon viktigste smitteverntiltak:

Fra «swim as usual» til å advare alle mot bading i indre Oslofjord ved 
vedvarende høye badetemperaturer

I nær kontakt med Nasjonalt folkehelseinstitutt og egen 
kommunikasjonsenhet for å utarbeide praktiske og etterlevelige råd 
som forebygger vann-medierte infeksjoner og samtidig fremmer 
aktivitet både i og ved vannet.



Risikoreduserende tiltak ved bading i sjøvann 
med langvarig høy badetemperatur (FHI)
• Personer med åpne sår bør ikke bade i sjøvann hvis ikke såret kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster. Dette gjelder spesielt 

eldre, personer med leversykdommer, personer med hemokromatose eller personer med immunsvikt (for eksempel personer som bruker 

immundempende medisiner).

• Personer med immunsvikt, leversykdommer og eldre anbefales å bruke badesko for å hindre at man pådrar seg sår under bading.

• Skylling med rent ferskvann etter sjøbad anbefales for alle personer som har sår eller pådrar seg sår under bading. Dette gjelder spesielt 

personer med immunsvikt, leversykdommer og eldre.

• Risikoen reduseres ved å kun ta korte bad og tørke seg grundig med rent håndkle etter bading.

• Alle som bader med sår eller pådrar seg et sår under bading bør følge med på eventuell forverring av såret og raskt ta kontakt med 

lege/legevakt ved tegn til sårinfeksjon, feber eller nedsatt allmenntilstand. Gi da beskjed til legen at du har badet. En eventuell infeksjon

vil oftest vise seg i løpet av ett til to døgn.



Andre mulige smitteverntiltak

Tilgang til ferskvann på strendene for rensing av sår

Holde strendene frie for glass-skår, andre skarpe gjenstander

Redusere forekomsten av skarpe stillehavsøsters



Dagens «overvåkning» av badevannet og 
baderåd

Råd om forebyggende tiltak knyttet til vann-medierte infeksjoner ved høye 
badetemperaturer lagt inn på våre nettsider knyttet til badestrender

Vi følger med på registrert badevannstemperatur og vet ikke hvilken ekstra nytte vi har av 
Vibrio-overvåkningen fra ECDC.

Vi gjør før badevannsesongen klart et nyhetsoppslag (med råd) som vi legger ut som 
nyhet på våre nettsider hvis badetemperaturen holder seg over 20 grader i flere dager.



Vibrioovervåkning ECDC  Været sommer 2018



Andre betraktninger
I Sverige har Vibrio-infeksjoner vært meldepliktige fra 2004. Det er rapportert inn ca 20 
tilfeller i året og det har vært flere dødsfall. I 2018 ble det meldt mer enn 130 tilfeller. 

I Norge anbefales melding til kommuneoverlege, men det er ingen meldingsplikt

Relativt tilfeldig at tilfellet i 2016 ble identifisert og skyldes en ivrig og engasjert pasient

6 tilfeller alvorlig Vibrio-infeksjon og 2 tilfeller alvorlig Shewanella-infeksjon registrert i 
2018. Totalt registrert ca 50 infeksjoner (kilde FHI)




