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«Legionærsykdommen»  -- på 30 sekunder

• Først påvist etter et utbrudd i 1976 av alvorlig pneumoni hos mange deltakere ved en kongress 
for amerikanske militærveteraner (American Legion) på et hotell i Philadelphia

• Alvorlige former krever sykehusinnleggelse og kan være livstruende (KOLS, røyking, alkohol, 
immunsvikt - økt risiko)

• En mildere, selvavgrensende form av sykdommen er kjent under navnet «Pontiac fever»

• Smittekilde er ofte aerosoler fra dusj og bad eller luftkondisjoneringsanlegg, og sporadiske 
tilfeller i Norge knyttes oftest til utenlandsreiser

• Standard pneumonibehandling (betalaktam-antibiotika) har 
ingen effekt ved legionellose

• Ikke dyrkbar med standard dyrkningsmetoder

• Ikke smitte mellom mennesker

• Innenlands smitte skal utløse et søk etter smittekilde!



«Kjøreplan»  Legionella-ansvar:

1. Myndighetskrav / regelverk

2. Norsk legionella-epidemiologi

3. Felles ansvar eller hver for seg?

4. Hva med fokuset i ikke-utbruddsperioder?

5. En liten kasuistikk

6. Konklusjon



 Myndighets-
krav

 Regelverk
 Veileder



En liten digresjon: Honnør til Arve Lystad som – «i siste liten» – sørget for 
at paragrafen under ble tatt med i Smittevernloven. Gode medhjelpere var 
tidligere FHI-direktør Christian Lerche…. og en klok jurist. 
(Litt historiekunnskap er ikke av veien for yngre deltakere i Forumet….)  















Endret ved forskrift 16 des 2016 nr. 1603 (i kraft 1 jan 2017, paragrafen gitt på nytt).

§ 15. Pålegg om samarbeid
Fylkesmannen kan gi pålegg om samarbeid mellom flere kommuner om behandling av miljøfaktorer som 
berører disse kommunene.

Endret ved forskrift 9 mars 2012 nr. 210.

§ 5. Kommunens helseberedskap ved miljøhendelser
Kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de faktorer som kan virke inn……
…
Ved en miljøhendelse eller ved mistanke om utbrudd av sykdom knyttet til helseskadelige miljøfaktorer, 
skal kommunen iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, håndtere og begrense negative 
helsekonsekvenser. Kommunen skal vurdere om den har kapasitet og kompetanse til selv å håndtere 
situasjonen, og innhente bistand fra Folkehelseinstituttet eller annet relevant kompetansemiljø der det 
er behov.

§ 11e. Utbrudd
Ved mistanke om forekomst av legionellose skal det tas mikrobiologiske prøver av alle innretninger som 
direkte eller indirekte kan ha forårsaket smitten. Slike prøver skal tas forut for rengjøring og desinfeksjon.
Omkostninger forbundet med prøvetaking og analysering betales av virksomheten.

Tilføyd ved forskrift 7 des 2007 nr. 1372 (i kraft 1 jan 2008).
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Kilde:  fhi.no



Fra FHI 2015 –
«Vannrapport 123»

STAVANGER

SARPSBORG

FREDRIKSTAD
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Radiumhospitalet, OUS – 2013 
– utbrudd av Legionella micdadei («Pittsburg Pneumonia Agent»)



Avhenger av 
type utbrudd!

Samarbeids-
former ?
(eller hver for seg ?)

Colourbox



Fredrikstad/Sarpsborg, 
2005: 

• tidlig åpenbart at 
det var et stort 
utbrudd 



Fredrikstad/Sarpsborg, 
2005: 

• stor usikkerhet 
om smittekilde



Ingen tvil om at utbruddsoppklaringen her må involvere 
alle helsenivåer:

• Folkehelseinstituttet

• Helseforetaket som betjener aktuelle populasjonen

• Flere berørte kommuner 
– et interkommunalt samarbeid må være på plass!

Etter lovverket er det kommunen(e) som har 
ANSVARET FOR SELVE UTBRUDDSHÅNDTERINGEN! 



Men likevel, en fordeling av ansvar i henhold til regelverket -

Kommunehelsetjenesten:
• Smitteoppsporing, 
• Involvering av ekstern ekspertise (Folkehelseinstituttet)
• Etablere en strategi for mediahåndtering

- klart budskap gjennom flere kanaler hver dag
- fast talsperson ovenfor riksmedia

Sykehuset:
• Diagnostikk
• Behandling av pasienter



(Kilde: kommuneoverlege i Fredrikstad Svein Rønsen, med tillatelse)

Hvordan 
gikk man 
frem (1) 



Hvordan 
gikk man 
frem (2) 

(Kilde: kommuneoverlege i Fredrikstad Svein Rønsen, med tillatelse)



Fra 

Vedtatt i Fredrikstad Bystyre 19.06.2014



Tilsvarende som for Østfold-utbruddet gjelder for Stavanger utbruddet i 2001/02.

Men hva med mer avgrensede utbrudd i sykehus («nosokomial Legionella»?)

Tilbake til «Veilederen for Forebygging av Legionellasmitte»: 



For sykehus, og enhver institusjon/virksomhet som har 
vann- og ventilasjonssystemer med risiko for anriking av 
Legionella, inneholder  veilederen  rikholdig 
informasjon om

• mikrobiologi 
• epidemiologi
• forebyggende tiltak mot legionellose
• vedlikehold og kontroll av anlegg
• analyser og kontrollrutiner
• utbruddsoppklaring

Institusjoner eller virksomheter er ansvarlige for å ha rutiner for forebygging og 
kontroll av Legionella.
Tekniske avdelinger i sykehus skal ha ansvaret for å gjennomføre disse rutinene, men 
sykehuset ved ledelsen er ansvarlig for internkontroll og at det «ved skade» (les: 
utbrudd) settes i gang tiltak for å stoppe spredning av Legionella-smitte. 



Hva med fokuset i ikke -
utbruddsperioder? Eksempel Sykehuset Østfold

• Rutiner for ettersyn er på plass og fungerer; det var noen enkeltfunn i 
vannledninger i «gamlesykehuset», men i nytt bygg til nå fredelig…

• De aller fleste Legionellapasienter hos oss har vært utenlands smittet

• Rutinediagnostikk hos oss ved pneumonier er Legionella- (og pneumokokk- ) 
antigentest i urin

• Hver positive Legionella antigentest koster oss rundt NOK 125 000.-



År Ikke påvist LUT Påvist LUT % positive NOK (tester)*
2015 599 0 0 119 800
2016 769 1 0,13 153 800
2017 536 2 0,37 107 200
Totalt 1904 3 0,16 380 800

Ifølge ny medisinsk terminologi er dette «business case» 
for Legionella hurtigdiagnostikk (urin antigentest - LUT) 

i Sykehuset Østfold de siste 3 år:  økonomisk bærekraftig?

I gjennomsnitt 3,1 tilfeller per år ut fra ICD-10 diagnosekoder 
for utskrevne pasienter i perioden 2010-17.

* NOK 200.- per test



Hva med fokuset i ikke -
utbruddsperioder? Eksempel Sykehuset Østfold

• Rutiner for ettersyn er på plass og fungerer; det var noen enkeltfunn i 
vannledninger i «gamlesykehuset», men i nytt bygg til nå fredelig…

• De aller fleste Legionellapasienter hos oss har vært utenlands smittet

• Rutinediagnostikk hos oss ved pneumonier er Legionella- (og pneumokokk- ) 
antigentest i urin

• Hver positive Legionella antigentest koster oss rundt NOK 125 000. –

• Vi har nylig hatt et par eksempel på immunsvekkede individer med innenlands 
smitte – alarm, alarm!



En liten kasuistikk….
• Mann 58 år, bor alene i et gammelt hus i en liten Østfold-kommune
• Under behandling for et storcellet B-celle lymfom, cytostatikakurer ved DNR og 

oppfølging SØ
• Innlagt 6 dager SØ etter én av flere vellykkede kurer 
• Tilbake ved DNR kort tid etter, utvikler han en alvorlig pneumoni og det påvises 

Legionella pneumophilia
• Telefon fra mellom smittevernleger DNR -> SØ
• Analyse av alle mulige kilder (springer, dusjhoder) på aktuelle sengerom SØ, neg.

Kontakt kommunelege som iverksetter undersøkelser i hjemmet til pas.
• Finner Legionella i dusjhoder, sanitæranlegg gammelt og skiftes ut
• Videre lymfombehandling var helt avhengig av sanering smittekilde

SAMHANDLING MELLOM TRE BEHANDLINGSNIVÅER SOM FORLØP UTMERKET!



Konklusjoner (1)

1. Ansvarsprinsippet: den som har ansvar i normalsituasjonen 
har også ansvar ved ekstraordinære situasjoner

2. Likhetsprinsippet: Organiseringen under kriser (utbrudd) skal 
være mest mulig lik organiseringen til daglig

3. Nærhetsprinsippet: Krisen (utbruddet) skal håndteres på et 
lavest mulig nivå

4.   Senere har Staten lagt til et nytt prinsipp –
Samvirkeprinsippet: Alle virksomheter har et selvstendig 
ansvar for å sikre best mulig samvirke med relevante aktører i 
arbeid med forebygging, beredskap og krisehåndtering



Konklusjoner (2)

• Selv om KOMMUNEN har totalansvaret for befolkningen, og som 
regel også utbruddsoppklaring for sykehusinnlagte, er man avhengig 
av samhandling for å lykkes.

• Legionella pneumoni-tilfeller trenger oftest sykehusinnleggelse, og 
HELSEFORETAKET har ansvar for diagnostikk og behandling – og for 
utbruddshåndtering når kilden finnes å være i eget sykehus

• Folkehelseinstituttet har ekspertise som bør påkalles ved større 
utbrudd.

Takk for oppmerksomheten!
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