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Utbrudd av Pseudomonas aeruginosa-infeksjon etter opphold i Giant 
Psycho Tank på Henie Onstad kunstsenter i Bærum 

Kilde: https://www.aftenposten.no/norge/i/x6agV/Kunstgjester-fikk-infeksjoner-etter-flyting-i-tank-
pa-Hovikodden 

Mistanke om infeksjon forårsaket av Pseudomonas aerugionosa-bakterien 
Onsdag 30. mai 2017 fikk kommuneoverlegen i Bærum en melding om at en hel familie hadde 
symptomer som minnet om infeksjon forårsaket av Pseudomonas aerugionsa-bakterien etter å ha 
badet i Giant Psycho Tank på Henie Onstad kunstsenter. Kommuneoverlegen tok kontakt med 
kunstsenteret og driftssjefen stengte bassenget umiddelbart.  

Giant Psycho Tank 
Bassenget Giant Psycho Tank er en flyttbar kunstinstallasjon, laget i 1999, som har vært del av 
utstillinger av Carsten Höller i blant annet New York og Wien. Bassenget var en del av 
kunstutstillingen «Carsten Höller»: Henie Onstad Sanatorium.  Utstillingen var tilgjengelig for 
publikum i perioden 12. mai til 10. september 2017.  

Giant Psycho Tank er en plasttank hvor bassengdelen måler 4 x 4 meter. Bassenget er fylt med 3.000 
liter vann og 600 kg MgSo4 (magnesiumsulfat) som skal gi et saltinnhold på ca. 20%. Vanndybden er 
24 cm. Bassenget har et eget innebygget pumpesystem med sirkulasjonspumpe, varmekolbe og et 
patronfilter for rensing av vannet. Som en del av kunstinstallasjonen er det også en dusj og en 
dusjnisje med avløp tilknyttet tanken.  

https://www.fhi.no/ml/badevann/ny-velvaretrend--flytetanker/
https://www.aftenposten.no/norge/i/x6agV/Kunstgjester-fikk-infeksjoner-etter-flyting-i-tank-pa-Hovikodden
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Besøkende på kunstutstillingen fikk låne badehåndklær og badekåper og disponerte tanken i 20 
minutter, 4 personer om gangen. De besøkende ble oppfordret til å dusje før og etter bading. 
Tilrettelagte garderober med dusjer var tilgjengelige i underetasjen. 

I en brosjyre utgitt av Henie Onstad kunstsenter, beskrives tanken på følgende måte: 

Giant Psycho tank er et badehus med et basseng fylt med svært saltholdig vann som holdes på en 
temperatur på 34,5 Celsius, så som luften inni. Pasienter kan flyte på vannet uten å berøre bunnen 
eller veggene. Særegne kroppslike fornemmelser kan forekomme som et resultat av å være naken i et 
miljø der tyngdekraften oppleves forskjellig, og temperaturforskjellen mellom en selv og omgivelsene 
er opphevet 

Mangelfulle drifts- og overvåkingsrutiner 
Folkehelsekontoret og kommuneoverlegen var på befaring ved kunstsenteret 31 mai 2017, dagen 
etter at Giant Psycho Tank ble stengt. Under befaringen ble det avdekket mangelfulle rutiner for 
overvåking av vannkvalitet og mangelfulle driftsrutiner. Kunstsenteret hadde engasjert et firma med 
badeteknisk kompetanse for å bistå med å sikre tilfredsstillende vannkvalitet og drift av bassenget. 
Likevel ble det avdekket mangelfulle rutiner for å kontrollere saltinnholdet i vannet. Mikrobiologiske 
prøver av vannet ble ikke tatt, mens bassenget var i bruk, og det var ingen kontroll på konsentrasjon 
av desinfeksjonsmiddel i vannet. 

Calcium hypokloritt (70% granulat) ble benyttet som desinfeksjonsmiddel og tilsatt en gang i uka (5 
g). Resultatene fra prøver av fritt klor i vannet, tatt før bassenget ble stengt, viser at innholdet av fritt 
klor var på henholdsvis 0.02 og 0.01 mg/l. Dersom klor benyttes som desinfeksjonsmiddel skal vannet 
i følge bassengforskriftens § 15, inneholde minst 0.9 mg/l fritt klor i vann med 34 grader. 

Prøver viste massiv vekst av pseudomonas aeruginosa  
Etter at bassenget ble stengt, tok kunstsenteret mikrobiologiske prøver av vannet. Prøvesvarene, 
som vi mottok senere, avdekket massiv vekst av Pseudomonas aeruginosa og kimtall både i 
bassengvannet og på gulvet i dusjen. Det ble ikke påvist vekst av koliforme bakterier eller E coli.  

Sannsynlig at flere var smittet 
På bakgrunn av opplysninger fra befaring og ut i fra beskrivelsen om typiske symptomer og funn fra 
familien som tok kontakt med kommuneoverlegen, vurderte kommunen det som svært sannsynlig at 
de berørte var påført infeksjon av Pseudomonas aeruginosa, etter opphold i Giant Psycho Tank på 
Henie Onstad kunstsenter. I tillegg fikk kommuneoverlegen opplyst fra kunstsenteret at flere 
personer hadde tatt kontakt og de beskrev liknende symptomer. Kommunen antok at det var svært 
sannsynlig at flere personer kunne ha blitt smittet etter bading. 

Kommunens oppfølging 
Kommuneoverlegen varslet Asker og Bærum legevakt, Oslo legevakt og fastlegene i Oslo, Asker og 
Bærum.  

I tillegg ble kunstsenteret anbefalt å kontakte alle som hadde badet i bassenget. Bakgrunnen for 
dette var å informere de besøkende om situasjonen og smittefaren, og for å få et bilde av hvor 
mange som kunne ha blitt syke etter opphold i bassenget. Alle med symptomer ble anbefalt å 
kontakte legen sin. 

https://www.fhi.no/sv/utbrudd/oversikt-over-storre-utbrudd/utbrudd-av-pseudomonas-infeksjon-i-/
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I følge kunstsenteret, viser resultatene fra ringerunden at ca. 150 personer badet i tanken før den ble 
stengt.  45 personer meldte om at de hadde, eller hadde hatt, symptomer som minner om 
Pseudomonasinfeksjon: 

- Kviselingnende utslett (smertefullt) 
- Feber 
- Hovne lymfekjertler 
- Øregangsbetennelse 
- Smertefulle hevelser under bena 
- Betennelser i begge bryst 
- Hudutslett 

Media 
Kommunen og kunstsenteret la ut informasjon om situasjonen på nettsidene. Samme helg ble dette 
omtalt i Asker og Bærum budstikke, (lokalavisen,) Aftenposten, Klassekampen, Dagbladet og 
Morgenbladet, NRK Østlandssendingen, mm. 

Folkehelseinstituttet startet utbruddsetterforskning 
Utbruddet ble varslet av kommuneoverlegen 7. juni 2017 via CIM i Vesuv. Nasjonalt 
folkehelseinstitutt tok raskt kontakt for å diskutere utbruddet, og ønsket å bistå kommunen i en 
utbruddsetterforskning. 

I samarbeid med Bærum kommune og kunstsenteret utarbeidet Folkehelseinstituttet en 
spørreundersøkelse som ble sendt til de besøkende. Hensikten med spørreundersøkelsen var å 
beskrive omfanget av sykdomstilfeller, utrede mulige risikofaktorer og gi råd om forebyggende tiltak. 
Undersøkelsen ble sendt ut via kunstsenteret den 14.juni 2017. 

Kartleggingen har resultert i en artikkel om «floating tanker» og en artikkel om utbrudd som er 
publisert på nettsidene til Folkehelseinstituttet. 

Regelverk, myndighet og meldeplikt 
Giant Psycho Tank er et basseng som var allment tilgjengelig og omfattes av forskrift om badeanlegg, 
bassengbad og badstu m.v (bassengforskriften). Det betyr blant annet at installasjonen er underlagt 
meldeplikt til kommunen og kommunalt tilsyn. 

Hverken kunstsenteret eller rådgivende firma kjente til bassengforskriften og meldeplikten til 
kommunen. Bassenget ble derfor ikke meldt slik lovverket krever. Folkehelseinstituttet konkluderer 

med følgende: Godt samarbeid og kommunikasjon mellom kommunen og kunstsenteret, med rask 
handling med å stenge bassenget,har trolig vært med på å begrense et mer omfattende utbrudd. 
Utbruddsetterforskningen viser viktigheten av å følge gjeldende regelverk for å ivareta hygieniske 
forhold ved drift i bassenger.  

Tiltak og oppfølging 
Etter stenging og mikrobiologisk prøvetaking ble bassenget tappet for vann. Installasjonen, herunder 
tank og røropplegg, ble desinfisert med bistand fra rådgivende kjemiingeniører. Kunstsenteret 
etablerte drifts- og overvåkingsrutiner, for å sikre forsvarlig drift i henhold til bestemmelsene i 
bassengforskriften. I tillegg installerte kunssenteret  automatisk doseringsanlegg for flytende klor. 

https://www.fhi.no/ml/badevann/ny-velvaretrend--flytetanker/
https://www.fhi.no/sv/utbrudd/oversikt-over-storre-utbrudd/utbrudd-av-pseudomonas-infeksjon-i-/
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Kunstsenteret sendte 26.juni 2017 melding etter bassengforskriftens § 6 til kommunen. Meldingen 
ble gjennomgått med bistand fra Folkehelseinstituttet og det ble gjennomført et møte med 
kunstsenteret. Det ble til slutt etablert gode nok rutiner som ville sikre hygienisk tilfredsstillende 
drift.  Folkehelsekontoret ga klarsignal om at bassenget kunne gjenåpnes. Bassenget åpnet for 
publikum 4. juli 2017. 

I etterkant av gjenåpningen meldte kunstsenteret om problemer med å holde konsentrasjonen av 
bundet klor innenfor grenseverdiene i bassengforskriften. Det resulterte i at de igjen tappet ut alt 
vannet og rengjorde tanken.  Kunstsenteret måtte i tillegg begrense antall badene pr. time og satt en 
aldersgrense på 6 år. Det ble også etablert rutiner for hyppigere utskiftning av vannet for å holde 
bundet klor på et stabilt nivå.  

Konklusjon 
Denne hendelsen viser viktigheten av at driftsansvarlige har kompetanse og internkontrollsystemer 
som sikrer hygienisk tilfredsstillende forhold i bassenger. Slike hendelser er også med på å 
underbygge nødvendigheten av at kommunene tar sitt tilsynsansvar med basseng på alvor og at de 
har den nødvendig kompetanse og kapasitet for å ivareta dette ansvaret.  

Høy kompetanse og tilstrekkelig kapasitet innenfor samfunnsmedisin og miljørettet helsevern i 
kommunen er en forutsetning for å håndtere slike saker på en god måte. Det er avgjørende at det 
foreligger regelverk og veiledninger som kommunene kan bruke/benytte i sin myndighetsutøvelse, 
råd og veiledningsrolle. 

For slike spesielle hendelser er det i tillegg viktig for kommunene og kunne støtte seg på 
kompetansemiljøer som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. 

Meldeplikten i forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v og forskrift om miljørettet 
helsevern, har til hensikt å sørge for at kommunen, før oppstart av en virksomhet, kan avdekke 
helserisiko for befolkningen. Dette forutsetter at meldeplikten og regelverket er kjent for de som 
omfattes av den, og at kommunene har personell med relevant kompetanse som kan håndtere 
meldingene. 

Bassengforskriften er moden for revisjon og det foreligger ingen veiledning for oppfølging av 
bassengforskriftens bestemmelser. En bredt sammensatt arbeidsgruppe bestående av 
Folkehelseinstituttet, Norsk bassengbadteknisk forening, Badelandene.no, Bad, Park og Idrett, Senter 
for idrettsanlegg og teknologi og NEMFO ved Bærum kommune, har utarbeidet et forslag til revisjon 
av bassengforskriften. Endringene består hovedsakelig i å oppdatere forskriften, rydde opp i 
bestemmelsene, presisere internkontrollplikten og foreslå oppdaterte grenseverdier for vannkvalitet.  

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som er ansvarlig for å endre bassengforskriften og 
forhåpentligvis vil en slik revisjon gjennomføres med det første.  
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