
Barn i drukningsulykke på Drammensbadet
Drammensbadet ble stengt etter at et mindreårig barn 
var utsatt for en drukningsulykke søndag ettermiddag. 
Barnet skal være utenfor livsfare, og er til behandling på 
sykehuset med alvorlige skader.

Alexander Jansen



DRAMMENSBADET STENGT ETTER 
AT FOLK HAR FÅTT UTSLETT

 Flere besøkende i Drammensbadet har fått utslett og 
hevelser. Årsaken er ikke funnet, men badet stenges 
med umiddelbar virkning.

 Ledelsen ved Drammensbadet satt onsdag i et 
krisemøte, der beslutningen ble tatt, skriver DT.

 Vi velger å stenge fordi vi ennå ikke har funnet ut av 
årsaken til at flere badegjester har fått hevelser og 
utslett, sier daglig leder Kristina Vinda.

 Hun ber alle som har symptomer etter å ha besøkt 
Drammensbadet, ta kontakt med legevakta eller 
oppsøke sin egen lege.

 Alt som er tatt av vannprøver, er sendt inn for 
utvidet undersøkelse.

https://www.dt.no/nyhet/drammensbadet/nyheter/drammensbadet-stenger-med-umiddelbar-virkning/s/5-57-1608142?&session=2c92fb7f-fe69-41f8-ba26-24a62b6d014e&access=granted


BAKTERIE PÅVIST I DRAMMENSBADET
BAKTERIEN PSEUDOMONAS ER PÅVIST I DRAMMENSBADET ETTER AT FLERE 
BADEGJESTER FIKK UTSLETT OG HEVELSER.

ONSDAG I FORRIGE UKE BLE BADET STENGT NED MED UMIDDELBAR 
VIRKNING ETTER AT FLERE BESØKENDE FIKK UTSLETT OG HEVELSER PÅ HENDER 
OG FØTTER.

VANNPRØVENE VISTE INGENTING UVANLIG, MEN MANDAG FIKK BADET 
SVAR PÅ PRØVER SOM ER TATT FRA GULV, LEKER, SLUK OG RENNER, SKRIVER 
DRAMMENS TIDENDE. DISSE PRØVENE HAR PÅVIST BAKTERIEN 
PSEUDOMONAS.

– DET VAR DET VI FRYKTET DET KUNNE VÆRE, OG DET VI IKKE ØNSKET, SIER 
DAGLIG LEDER KRISTINA VINDA.



BAKTERIE ANGREP

#4



FORSKRIFTEN SIER OM PSEUDOMONAS, 
AT DET ER 0-NULL TOLERANSE..

4. Kimtallsbakterierved 37 °C pr. ml 10

5. Pseudomonas aeruginosa pr. 100 ml 0



FHI 
SMITTEVERN-
VEILEDER

Svømmebasseng og boblebad
 Da P. aeruginosa kan formere seg i vann og er mer 

klorresistent enn enterobakterier, vil basseng som 
renses utilstrekkelig lett kunne rammes av 
oppblomstring av P. aeruginosa. Dette er særlig uttalt 
for boblebad som kan medføre infeksjoner hos 
badende. Pseudomonasfollikulitt er papler som kan bli 
til pustler svarende til hårsekkene. Generelle 
symptomer med feber og sykdomsfølelse er ofte til 
stede. Pustlene finnes der hud har vært eksponert for 
vann. Et pseudomonas kontaminert boblebad vil lage 
en sky av bakterieholdige vanndråper i 30-40 cm høyde 
over overflaten.

 Pseudomonas vokser raskt i godt tempererte                
(og små) vannmengder, selv med lavt nivå av 
næringsstoffer.



HVORDAN FOREBYGGE & OPPDAGE BAKTERIER?
• Ikke for høy pH verdi
• Tilstrekkelig fritt klor verdi
• Renslighet i bassenger, omgivelser og renseanlegg                              

(minimere «mat» og gjemmesteder)
• Stikkprøver etter bakterier (mistanke.?)
• Forhøyet klornivå  «støtdosering» /sjokklorering
• Desinfiser/rengjør flyteleker, bassengtrekk og andre 

elementer før/etter bruk (Kano, dykkeutstyr, etc.). 



DA ER DET BARE Å HOPPE-I-DET!
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