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Noen stikkord for dette innlegget
Rutineovervåkning
«Early warning systems» og
syndrombasert overvåkning
Data om magesyke
Klimaendringer og farer

Berger et al., 2006 Review of syndromic surveillance:

Signaler på forurensning av
drikkevannet

Rutineprøver av drikkevannet
Fekale indikatorbakterier
En viktig del av arbeidet med å sikre trygt
drikkevann
Forteller oss at «det har gått bra» – i
retrospekt
Det er ikke en garanti for å oppdage alle
mulige forurensninger på
vannforsyningssystemet, fordi:
Er kun stikkprøver på ulike prøvetakingspunkt, på ulike tider
(øyeblikksbilde)
Representerer bare en liten andel av alt vannet i systemet
Når fekale indikatorbakterier påvises, har det allerede gått ca
et døgn eller mer og abonnenter er eksponert
Kilde: Colourbox.com

Fremskritt i overvåkning på
distribusjonssystemet: on-line-målinger
Raskere enn laboratorieanalyser
Potensielt tidlig(ere) indikasjon for f.eks mikrobiologisk forurensning
Kan tenkes for flere parametere (turbiditet, trykk, vannmengde/hastighet,
klorid, pH, temperatur etc) som indikerer at «noe har skjedd»
Utfordring knyttet til å lage rutiner basert på informasjonen som kommer
fra overvåkningen, valg av punkter, vedlikehold
Må ikke gå på bekostning av forebyggende tiltak (fortsatt viktigere å hindre
forurensning, enn å oppdage den selv om det kan være mer tidseffektivt…)

Turbiditet som «early warning» I
Enkel og rask parameter sammenlignet
med mikrobiologiske analyser
Assosiert med utbrudd (peaks) og med
parasitter («oppfører seg» som partikler i
vann)
Foreslått som proxy for mageinfeksjon,
men også stilt spørsmål ved

Proctor et al., 1998. «Surveillance data for waterborne illness: an
assessment following a massive waterborne outbreak of
Cryptosporidium infection» in Epidemiol. Infect.

Turbiditet som «early warning» II
«Ikke viktig å demonstrere
sammenhengen, men under
hvilke forhold turbiditet kan
fungere som en proxy for
magesyke» (De Roos et al.,
2017)

Vet mindre om assosiasjon til
sykdom innenfor
«akseptable» nivåer

Styrker og svakheter:
• Lett å måle
• Synlig for øye over 4-5 NTU
• Potensial for on-line målinger
• Endring i turbiditet signal for
å undersøke feil
• Men;
• Universell sammenheng med
magesykdom er ikke bevist
(kan gi falske positive)
Allen et al., 2008 «Turbidity and microbial risk in drinking water»
World Health Organization «Water quality and Health- review of
turbidity», Technical brief WHO/FWC/WSH/17.01

Kundeklager I
Telefon/melding fra
(misfornøyd) abonnent
Menneske som «proxy» ved at
de opplever endre vannkvalitet,
bortfall av vann etc.
Foreslått som viktig datatilfang
og «early warning» i det å
vurdere vannkvaliteten i
vannforsyningssystemet
(Dietrich et al., 2014)

Proctor et al., 1998. «Surveillance data for waterborne illness: an
assessmenet following a massive waterborne outbreak of
Cryptosporidium infection» in Epidemiol. Infect.

Kundeklager II
Styrker og svakheter:
Abonnenter er «real-time» målere for vannkvalitet,
over alt i vannforsyningssystemet

Sansene kan fange opp små endringer
Men;
Den som ringer er ikke nødvendigvis trent til å
beskrive kvalitetsendringen de opplever (spesielt
lukt)
Personlige preferanser spiller inn

Kategorisering og tolkning av kundeklagene er en
utfordring, og bidrar til at dataenes verdi
undergraves

Kilde: Colourbox.com

Dietrich et al., 2014. «Systematic tracking, visualizing, and
interpreting of consumer feedback for drinking water quality», in
Water Research
Whelton et al., 2008. «Customer feedback as a tool for distribution
system network monitoring for improved drinking water
surveillance», in American Water Works Association

Endret atferd som indikerer at det er
vannbåren sykdom i befolkningen

Syndrombasert overvåkning for vannbåren
sykdom
Syndrombasert overvåkning er basert på datastrømmer som kan indikere utbrudd i
befolkningen, i nesten «real-time», før/uten at det er bekreftet hos pasienter (Abat
et al., 2016)
Interessen vokste med nye trusler som bio-terrorisme i etterkant av 9-11 og behov
for tidlig oppdagelse av mulige smitte i befolkningen (Triple S, 2011, Lancet)
Har teoretisk stort potensiale for tidlig oppdaging av vannbårne utbrudd,
sammenlignet med tradisjonell overvåkning (bekreftede laboratorieprøver hos
pasienter)
Typiske datakilder er apoteksalg av diaré-medikamenter, fravær i skole/arbeid,
google-søk, telefonkontakt med helsevesen etc

Meldingspyramiden

MSIS
Positiv prøve
Tar prøve
Går til lege

?
Syk

Meldes til MSIS
→ meldes ikke
→ meldingspliktig
(bakt, parasitter)
→ ikke meldingspliktig (virus, intox)
→ positivt resultat
(~ 20%)
→ negativt resultat
→ blir prøvetatt (10-20%)
→ blir ikke prøvetatt
→ går til legen (10-20%)
→ går ikke til legen
Person med diare

Salg av reseptfrie diaré-medikamenter
«Over-the-counter (OTC) pharmacy sales»
Foreslått som en potensiell datakilde for
overvåkning av vannbårne utbrudd

Database med salg av medikamenter er
tilgjengelig i mange land
Men, det er en utfordring å få validert hvilken
sykdom, dataene kan være påvirket av
sesong/ferie og salgskampanjer ved apoteket,
og er samtidig avhengig av tilgjengelige
ressurser som finnes i helsesystemet

Søk på internett om magesyke
Web-queries
Folk med symptomer søker råd om
egenpleie for diaré på internett
Kan potensielt fange opp de som ikke
går til legen
Men;
Begrensninger er knyttet til
nøyaktighet, ikke representativt for
alle (alder, språk, tilgang til pc) og
påvirkning av det generelle
nyhetsbilde
Kilde: Colourbox.com

Hjelpelinjer for helsespørsmål
Telefonkonsultasjon, 1177 Vårdguiden etc
Folk med symptomer søker råd hos
helsevesen (ikke alvorlig nok til at de
oppsøker lege)
Kan potensielt fange opp de som ikke går
til legen
Studier fra Sverige viser at de to største
vannbårne utbruddene ga signal hos
1177 Vårdguiden (Andersson et al., 2013)
Må ha en hjelpetelefonlinje satt opp for å
få tak i slike data

Kilde: Colourbox.com

Kombinasjon av overvåkningsløsninger (?)
The Water Security Initiative foreslår:

i) on-line-målinger av vannkvalitet
ii) folkehelseovervåkning, som apoteksalg, sykehusinnleggelser,
smitteovervåkning
iii) prøver fra felt, samt fra lab
iv) forbedret sikkerhetsovervåkning
v) data fra kundeklager
Storey et al., 2010. «Advances in on-line drinking water quality
monitoring and early warning systems» in Water Research

Klimaendringer
Hva er det som «truer» drikkevannet?
En rekke utbruddsoppklaringer viser at vannet ble
forurenset som følge av regn/ekstrem nedbør
Svikt i vannbehandlingen, oversvømmelse av
grunnvannsbrønner, utette høydebassenger etc

Endring av ytre forhold som vi ikke har «kontroll»
på («mer og hyppigere episoder med ekstrem
nedbør», IPCC 2014)
Hedlund et al., 2014. «Association of climate facors with infectious diseases in
the Artic and subartic region – a systematic review»

Kilde: Colourbox.com

Bør vi supplere overvåkningen med
klimaparametere?
«Flytende» risikovurdering
etter værmeldinger?
Relevante tiltak må vurderes i
hvert tilfelle, men kan være
for eksempel:
Pre-filtrering ved inntak
Øke kapasitet i desinfeksjonen
Tettere oppfølging av prøvetaking
Kokeråd
Kilde: Colourbox.com

Khan et al., 2015. «Extreme weather events: Should drinking
water quality management systems adapt to changing risk
profiles?» in Water Research

Farekartlegging og prøvetaking
Water Safety Plan (WHO)
Utvide farekartlegging til «alle» trusler, også
klimaendringer
Fleksibel – åpen for at farene endrer seg over tid og fra
situasjon til situasjon
Informere prøvetakingsplan og rutiner av
farekartleggingen (utvide begrepet «risikobasert
rutineovervåkning»)
Og aller viktigst: utføre langsiktige og kortsiktige
forebyggende tiltak for å minimere risikoen for
forurensning av drikkevannet

Kilde: Colourbox.com

Takk for oppmerksomheten!

Les mer om vannforsyning i Folkehelserapporten : https://www.fhi.no/nettpub/hin/smitte/drikkevann/

