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Varslings og etableringsfasen

• 5 juni morgen, dødsfall barn 15 mnd. ukjent årsak 
- debrifing og innkaller til kriseteam torsdag morgen.

• 6. juni morgen - tilbakemelding fra legevakt - flere pas. med mage tarm symptomer enn vanlig

• 6. juni - flere pas. tar kontakt med legevaktsentral / Fenring legesenter vedr. mage tarm symptomer 

• Avd. leder observerer at pas. som kommer med ambulanse til Fenring har adresse i samme geografiske 
område som pas. som døde onsdag morgen.

• Registrerer adresser til øvrige pasienter med samme symptomer og finner da en geografisk 
sammenheng. 

• Tar kontakt med MHV som plotter adressene i  kart

• Avd. leder informerer KOL, fungerende smittevernlege, fagsjef Samfunnsmedisin

• Kontakter alle fastlegekontor og ber om adresse på pas. med samme symptomer



Varslings og etableringsfasen
6. juni forts.

• MHV  kontakter VA og informerer om mistenkt vannbåren smitte, vannprøvetaking iverksettes 
umiddelbart. Første melding til VA ca kl 12, da med 13 adresser.

• Kommuneoverlegen innkaller til møte med smittevernlege, legetjenester, MHV

• Tilbakemelding ca kl. 15. 30 fra HS vedr. at barnet er testet positivt for campylobacter

• KOL  ber MHV om å ta vannprøver campylobacter, tas 7. juni med prøvesvar 11. juni

• Kommuneoverlegen varsler kommunalsjef og rådmann som setter KKL kl. 19.00

• Info til legevaktsentral, legevakt og fastleger  vedr. utvidet prøvetaking etc. 

• Stor pågang på legevakten kl. 16.00. og bemanning økes umiddelbart.

• KL. 18.00 sendes kokevarsel og pågangen til legevakt eskalerer enormt

• Flere hundre tapte anrop på telefon til legevaktsentralen, tross i at 3 tlf. sentraler betjenes kontinuerlig.



Håndteringsfasen

• Bemanning av legevakt

• Etablerer daglegevakt

• Informerer fastleger og legevaktsleger

• Samlokalisering med Fenring legesenter og sambruk av personell helt avgjørende for 
håndteringen

• God logostikk på legevakten

• God lokalkunnskap

• Kjøpesenter i samme geografiske område

• Enorm innsats av personell som bidro til at sit. kunne håndteres forsvarlig

• Logistikk på legevakt / legevaktsentral 6.-9. juni:

- Over 800 pasientråd

- 270 konsultasjoner

- Henvisninger til sykehus ?

- Fastleger ?

- 76 innlagt på sykehus

- HS fikk en pasient i timen fra smitteutbruddet



Håndteringsfasen
• Vaktordning psykisk helsetjeneste følger opp familiene som er berørte mht dødsfallene.

• Ledere følger opp berørt personell

• Nytt dødsfall tirsdag 11. juni 

• Politietterforskning

• Ekstern granskning

• Opprettes tilsynssaker

• Stor pågang fra media

• Media tok seg inn på legevakten og intervjuet pasienter





Mediedekningen 6.6 – 30.6 
2019

Totalt 2857 artikler



Håndteringsfasen

• Kontinuerlig kontakt med Helse Bergen mht Smittevernlege, logostikk, 
pressemeldinger, info. etc.

• Løpende dialog med Fylkeslegen og  Fylkesberedskapssjefen – daglige 
rapporter til direktorat og departement

• Kontinuerlig kontakt med Fjell kommune for samarbeid vedr. utstyr, 
uniformer, personell etc.

• Tett kontakt med FHI og Mattilsynet mht tiltak, info. kommunens 
internettside, etc

• KKL daglig i 16 dager
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Emily Ann Macdonald (FHI) og 
Arild Iversen (AK)
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