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Vann i røret
Legionella, erfaringer fra Telemark

Yngvar Tveten

Tidligere smittevernoverlege STHF
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BCYE-agar

StereomikroskopiEndelig identifikasjon vha. gasskromatografi av 
fettsyrer i cellevegg (FHI)

Legionella ved STHF 2005

• Sykehuset overtok et tidligere sykehjem som 
ble totalrenovert til 3 sykehusavdelinger

• Alle pasientrom fikk dusj og WC, og det var kun 
to 2-sengsrom, resten var enerom

• Ingen kontroll av vannet for Legionella
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Legionella ved STHF 2005

• Pas 1: KOLS, innlagt til oppstart 
insulinbehandling. NLI etter 8-9 dagers 
innleggelse. Daglig dusj.

• Pas 2: KLL. Innlagt pga. bivirkninger etter 
cellegift. NLI 16 dager etter innleggelsen. Ikke 
dusjet, drukket noe springvann.

Funn

• Pasientrom: Påvist L. pnemophila serogruppe 1 
i 3 av 10 prøver (kaldtvann)

• Kraner/dusjhoder: Påvist L. pnemophila
serogruppe 1 i 9 av 126 prøver

• Blindledninger: Påvist L. pnemophila
serogruppe 1 i 6 av 29 prøver
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Tiltak

1. Varmebehandling av varmtvannsystemet (700C i > 30 
min) etter første påvisning. Problemet antatt løst.

2. Alle dusjer stengt

3. Ny varmebehandling (800C > 30 min)

4. Alt dusjgarnityr byttet. 

5. Kun flaskevann.

6. ROS-analyse. Alle blindledninger eliminert.

7. Ny varmebehandling i januar

8. Alle prøver negative i februar
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Vurderinger for varig beskyttelse

– Bakteriologisk barriere (filter)

– Tilsetting av sølv- og kopperioner

– Tilsetting av ClO2 (chlorine dioxide)

Hvorfor kopper og sølv?

• Flere artikler av Lin, Yu-sen E.

– Legionella in water distribution systems

– Individual and combined effects of copper and silver 
ions on inactivation of Legionella pneumophila

– A prospective etiologic study of community-
acquired pneumonia in Taiwan

– Underdiagnosis of hospital-acquired Legionnaires 
disease in Singapore

The best available technology for controlling Legionella colonization in 
hospital water systems (2011) 
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Sølv- og kobber-ioner

• Ioniseringsprosessen
– Ved å kjøre likestrøm 

gjennom kopper- og sølv-
elektroder som er nedsenket i 
vann, blir positiv ladede 
metalliske kopper og sølv 
ioner frigjort i vannet. Hvis en 
har en vannstrøm mellom 
elektrodene, vil de metalliske 
ionene flyte inn i 
vannanlegget før den når den 
motsatte elektroden. 
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VIRKEMÅTE 

Testresultater

• Test fem måneder etter installasjon

– Det ble identifisert legionellavekst av non-
pneumophila i tre av de 15 analysene som ble 
gjennomført. 

• Resultater etter 5 år nye år
– Det er tatt 292 prøver på 14 prøvesteder 

– To prøver med legionellavekst av non-pneumophila
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374 pasienter, 20 måneder, 2007-08
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Spyledekontaminator
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Toalett og servant

Instrumenter

Eget vann-opplegg for 
operasjonsstua
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Nye Legionellafunn oktober-18

• Alderspsykiatri og i to bygg ved poliklinikkene i 
Porsgrunn

• Alderspsykiatri gammelt bygg, poliklinikkene gjort om 
fra sengebygg. 60 % av bygget i bruk. Mange 
blindledninger og ubenyttede tappepunkter

• Delvis funn av L. pneumophila serogruppe 1 og noen 
tappepunkter med mange ulike Legionella-arter

• Ikke påvist Legionella ved siste måling i april-18

Tiltak

• Informasjon til berørte avdelinger

• Pressemelding
Ukentlige oppdatering om VVS arbeid og 
analyseresultater

• De som ikke hadde problemer krevde info om 
at de IKKE hadde problemer!

• Ønsket utløst beredskapsplan
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Tiltak

• Alle dusjer stengt.

• Springvann kun til håndvask og kroppsvask av 
pasienter. Brukte klut og vaskefat.

• Ikke drikke vann fra krana.

• Flaskevann eller kokt springvann skal benyttes 
til drikke og tannpuss.

• Vannkoker, kaffetrakter, oppvaskmaskin kan 
benyttes. 

• Spyledekontaminator kan benyttes

Krypkjeller alderspsykiatri



22.10.2019

13



22.10.2019

14

Etter renovering

Bauer vannbehandling
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Virkemåte

• Vannet ioniseres av kraftig elektromagnetisme 
og settes i hurtige svingninger

• Det ioniserte vannet virker som en mild 
«sandblåsning» av anlegget og fjerner 
avleiringer, magnetitt og korrosjon

• I lukkede anlegg fanges avleiringene opp og 
fjernes med et partikkelfilter, mens i 
tappevannet føres det ut i avløpet

• Skånsom prosess uten bruk av kjemikalier

Virkemåte

• Fjerner biofilm elektromagnetisk

• «Vannet» mister effekt etter 4-5 dager

• Fortsatt problemer med stillestående vann og 
ubenyttede tappepunkter

• Etter installasjon – funn av legionella x 1 i et 
dusjhode
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Kostnader

• Cu/Ag – 250 000 pr. år

• Sanitærutstyr – 200 000 pr. år

• Bauer vannbehandling – 50W i strøm

• Anlegg ved alle lokalisasjoner – Skien inkludert 
pykiatri – Porsgrunn - Notodden

Takk for meg


