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Tema for dette innlegget

Kunnskapsgrunnlag for sykdom knyttet til trykkløse situasjoner

Resultater fra studie i en kommune i Norge

Vurderinger og råd vi gir om koking av drikkevann

Litt om prosess for oppdatering av våre råd



Hvilken effekt har koking av drikkevann?
Målt som helseutfall

Til tross for at koking er et mye brukt
tiltak, er det gjort lite forskning på om 
koking forebygger sykdom

Utfall fra en kunnskapsoppsummering
fra 2017 tilsier at koking har en
beskyttende effekt mot infeksjoner
forårsaket av kolera (bakterier), virus 
og protozoer, samt uspesifikke
diaresykdommer (Cohen et al., 2017)



Hvilken effekt har koking av drikkevann?
Etterlevelse i befolkningen

Effekt av koking er sterkt knyttet til i hvilken grad folk faktisk koker

vannet.

Forventet prosentvis kjennskap til kokerådet er 85%, og etterlevelse

er 66% (målt som gjennomsnitt) (Vedachalam et al., 2016).

Understreker viktigheten av varslingssystemer og risiko-

kommunikasjon. 



Mer kunnskap om trykkløshet og mage-
tarmsykdom
Publisert og planlagt forskning

Kunnskapsoppsummering tilsier at det er over tre
ganger større risiko for å få GI ved
vannavstengninger (Ercumen et al., 2014)

I en svensk studie av 69 hendelser, fant de 
dobbelt så stor sjanse for å få GI i berørte
områder sammenlignet med de som ikke var det. 
I tillegg hadde ikke tiltak på nett, som spyling, 
beskyttende effekt (Säve-Söderbergh et al., 2017) 

Ny trykkløsstudie i Norge er under planlegging



Studie av oppfatning av kokeråd i Bærum
Kort oppsummering

Bærum kommune anbefaler abonnentene å koke vann til drikke etter

vannavstengninger. 

Oppfatning og etterlevelse studert ved spørreundersøkelse og 

fokusgruppediskusjoner.

2/3 mener de mottok rådet. Alt i alt er det ca 50% som følger rådet.

Tilbakemelding om at det er viktig med informasjon for å ta egne valg.

Bort i mot alle mente kommunikasjonen bidro til økt tillit. 



WHO om koking av
drikkevann
4. utgave fra 2011

Anbefaler vannverk å ha klare

protokoller for kokeråd (i 

samråd med kommuneoverlege) 

Gjennomtenkt

kommunikasjonsstrategi for å nå

alle abonnenter



WHO om koking av
drikkevann forts.
4. utgave fra 2011

Koking dersom; vannkvalitet blir vesentlig
forverret, større driftsavvik, feil på
desinfeksjon, påvisning av indikatorbakterier, 
påvist utbrudd.

Men! Må vurdere situasjoner som kan utløse
koking nøye – kan ha negative effekt (økt
skepsis til drikkevann, brannskader, mindre
gehør til kokevarslet dersom stor belastning), 
hevder WHO.



Norsk vannforsyning og grenseverdier
Noen nøkkeltall Grenseverdier

Ca 4,6 millioner innbyggere (90%) er
tilknyttet vannforsyning (resten 600’ 
private brønner)

Ca 1500 vannverk regulert av
drikkevannsforskriften

90% av befolkningen får vann fra
vannverk som benytter overflatevann

Fargefjerning og desinfeksjon

1/3 av behandlet vann går tapt i lekkasje

Parameter Grenseverdi Enhet

E. coli 0 Antall/100 ml

Intestinale 
enterokokker

0 Antall/100 ml

Koliforme (0/100 ml) og kimtal 22 
grader (100/ml og “ingen unormal
endring”) er tiltaksverdier



Våre publiserte kokeråd
på www.fhi.no
Tre målgrupper

Vannverkseiere (artikkel på

nettsiden)

Helsetjenesten

(Smittevernveilederen)

Befolkningen (samarbeid med 

Mattilsynet/www.matportalen.no)



Hovedbudskap til vannverkseiere
Fra www.fhi.no

“Kun gis etter funn av E. 
coli og/eller intestinale
enterokokker”

Flytskjema og 
beskrivelse av råd ved
to situasjoner; 
forurensning av
vannkilde og/eller på
ledningsnett

Utdrag fra www.fhi.no – flytskjema ved forurensning av vannkilde

http://www.fhi.no/


Flyskjema ved trykkløse tilstander



Erfaring fra Nasjonal
vannvakt

Av 36 henvendelser, var 23 knyttet til
mikrobiologiske spørsmål

Samtlige av disse omfattet i hovedsak 
rådgiving knyttet til funn av 
indikatorbakterier på ledningsnettet ved 
rutineprøver

I størst grad var det spørsmål om funn av 
koliforme bakterier, etterfulgt av E.coli – og 
hvorvidt funnene skulle utløse varsel om å 
koke drikkevannet, eller tiltak for få kontroll 
på situasjonen

Statistikk fra perioden 2017-2018



Behov for oppdatering av våre råd?
Intern prosess pågår

Økt oppmerksomhet omkring sårbart
ledningsnett

Mer forskning gir ytterligere kunnskap om 
sammenhenger mellom ledningsnett og 
magetarm-sykdom

Behov for mer nyansert vurdering i hvert enkelt
tilfelle, enn kun informasjon om E. coli

En mer føre-var-holdning blant vannverkseiere (?)

Koking er ikke “vanskelig” for forbruker (?)

Informasjon om avvik i vannforsyningen skal
meldes til abonnent – råd om tiltak (?) 



Takk for oppmerksomheten!

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

https://www.fhi.no/nettpub/hin/smitte/drikkevann/

