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Slutten av mars 2019 
• Kommuneoverlege mottar melding fra  smittevernleger ved Ålesund  

og Molde  sjukehus – sannsynlig pneumokokkutbrudd.
• Mange innleggelser ved Molde og Ålesund sjukehus, januar–mars  

2019. Pneumokokksykdom, noen svært alvorlige(sepsis).Ingen  
dødsfall.

• 16 pasienter innlagt denne perioden. Alle smittet av pneumokokk
bakterie serotype 4.



Utbrudd av pneumokokker
• Flertallet av innlagte hadde en fellesnevner:  

Samme arbeidsplass (skipsverft, Vestnes kommune)
• Konklusjon slutten av mars: Dette var et utbrudd av pneumokokker, 

serotype 4. Bakteriekulturene ble sendt til FHI  .
• Pga alvorlig sykdom og antatt stort smittepress, -viktig  med hurtige  

tiltak.
• Aktuelle tiltak avgjort på samarbeidsmøte mellom FHI, Arbeidstilsyn, 

smittevernleger Molde og Ålesund sjukehus, samt 
kommuneoverlege/smittevernlege Vestnes kommune .



Videre   tiltak
• Pressemelding neste dag.
• Igangsetting av vaksinering av aktuelle ansatte innen  en uke.
• Stort antall vaksiner nødvendig, opp til 2000.
• FHI hadde aktuell vaksine på lager, - Prevenar .
• Informasjon:                                                                                                 

Avtale møter på aktuelle bedrift.                                                                                  
Stort behov for informasjon om opplegget videre, til ledelse  
og ansatte  ved verftet.  



Pressekontakt
• Pressen(VG) fanger opp nyhet om utbrudd via anonym kilde.

• Utbrudd av pneumokokksjukdom ved verft i Tomrefjord, 
Vestnes kommune, publiseres om kvelden 1.april. 

• Annen presse følger opp samme kveld med store 
overskrifter, inkl. kveldsnytt NRK.

• Informasjon fra Vestnes kommune, samt FHI, kommer  neste 
dag.



Informasjon
• Informasjon til ansatte og ledelse 2 april.  
• Stort antall ansatte fra mange forskjellige nasjoner. Opp til 

1800 personer innom verftet daglig.
• Informasjon først på norsk,deretter engelsk til 

arbeidsledere/formenn.
• Arbeidsleder gir videre informasjon på mange ulike språk

• Informasjon om det aktuelle utbrudd, råd om hygienetiltak, 
informasjon om anbefalt vaksinering for å stoppe utbrudd.

• Råd om å holde seg borte fra jobb ved symptom på 
sjukdom, ta kontakt med  lege  evt. legevakt. 

• Legevakter hadde fått informasjon om utbruddet, anbefalt å 
være liberal med penicillinbehandling.



Kartlegging
• Verftet kartlegger hvor de aktuelle sjuke har jobbet og hvor 

de bor.
• Felles er at de har jobbet med innredning av båt, jobbet 

svært tett på hverandre. Lite lufting og avtrekk, lett for 
dråpesmitte ved hoste  etc.

• Mange har gått på jobb selv om de har vært  sjuke. -Tendens  
til at utenlandske arbeidere er redd for å miste jobb ved 
fravær.

• Ble presisert at norske lover gjelder også for dem ved jobb i 
Norge, selv om ansatt via utenlandsk firma.





Vaksinering
• Raskeste måte for iverksetting av vaksinering, var via verftets  egen  

bedriftshelsetjeneste.
• Bedriftshelsetjenesten hadde god erfaring med vaksinering, kunne  

stille med personell raskt.
• Verftet kunne raskt kalle inn aktuelle arbeidere for vaksinering, samt  

stille lokaler til disposisjon. Verftet var under stort press for levering  
av nytt cruiseskip, stenging av verftet ville få store konsekvenser.

• Bedriftshelsetjenesten kontakter FHI for levering av vaksine.



Arbeidstilsynet
• Dag 3 ( 3. april). 
• Arbeidstilsynet kommer for inspeksjon. Foretar en grundig  

gjennomgang av arbeidsforholdene om bord på skipet, 
forhold i boenhet, kantiner og garderober.

• Kommuneoverlege tilstede under befaringen
• Arbeidstilsynet leverer egen skriftlig rapport i etterkant.



Vaksinering
• Dag  4:  750 ansatte vaksinert
• Dag  5:  Nye 750 ansatte vaksinert.
• Til sammen 1500 vaksinerte innen av fredag 5  april.
• Videre vaksinering  også  påfølgende uke, men færre,-- ansatte  som 

kommer  tilbake  fra perm  etc.
• Mange spørsmål fra familier til ansatte, skal de vaksineres?      

Generelt ikke råd om vaksinering til disse.
• 10 ansatte i nærbutikk fikk tilbud om vaksine (Pneumovax).                               

Dette pga at ca 650 arbeidere var innom nærbutikken hver dag, 
trange  lokaler.



Utbruddsforløp
• Ingen nye innleggelser sjukehus etter 1.april.
• Økt pågang til legekontor/legevakt utover i april. Spesielt fra 

ansatte ved verftet.
• En del fikk antibiotikabehandling sannsynligvis i tidlig fase av 

sjukdom. Hindret derved nye innleggelser.
• Aktuelle sjuke som hadde vært innlagt tidligere på vinteren 

hadde trolig oppsøkt lege/legevakt seint i forløpet.



Hva fungerte godt?  
• Svært god dialog og rådgiving fra FHI. De innkalte raskt 

aktuelle aktører til møter via Skype.
• Også lett tilgang for råd via telefon  og mail.
• Verftet fulgte godt opp med ressurser, og informasjon til  

sine ansatte
• Bedriftshelsetjenesten klarte å vaksinere 1500 ansatte innen 

4 dager etter at utbrudd ble kunngjort.



Tiltak til forbedring
• Kommunal kontakt-telefon på et tidligere tidspunkt.          

Eget telefonnummer betjent av lege, ble opprettet på dag 4.                  
Svarte på spørsmål angående utbruddet, smittefare, vaksine 
etc. Spørsmålene kom fra leverandører til verftet, tilfeldig 
besøkende, lokalbefolkningen etc.

• Inntil egen kontakt-telefon ble opprettet, fikk verftet eller 
kommuneoverlege alle disse spørsmålene, tok mye tid.

• Kontakt-telefon opprettholdt 2 uker. Deretter ikke behov.
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