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Lisbeth Brevik Blengsli

• BSc (Hons) Applied Microbiology

• PhD Molecular Bacteriology

• Erfaring fra
–Sykehuslaboratorier

• Rutine og forskning
– Industri 
–Medrep
–Akademia 

• Forskning 
• Undervisning

• Legionella siden 2008



B&B Consult AS

• Stiftet 2012

• Mikrobiologisk rådgivning 
• Løsningsorientert

• Legionella 
• Risikovurderinger
• Rådgivning
• Rengjøring/desinfisering av 

kontaminerte systemer
• Kurs

• Annen kursvirksomhet
• Drikkevannsproduksjon

• QA



Kundesegment

• Svært høy kompetanse på offshore 
installasjoner

• Innehar all pålagt kompetanse

• Særegent kundesegment med 
”uvanlige” installasjoner og systemer 
i forhold til landbaserte anlegg

• Sykehus

• Offentlige bygg

• Skoler

• Sykehjem

• Idrettshaller mm

• Industri

• Næringsbygg 



Problemstilling

•Faste kunder over flere år
• Kjenner systemet og historikk

•Plutselig høye verdier av 
Legionella spp

•Ofte lave kimtall 
• Gode driftsrutiner





Hvorfor?

• Kart fra www.gulesider.no



Problemstilling

• Faste kunder over flere år
• Kjenner systemet og historikk

• Plutselig høye verdier av Legionella 
spp

• Ofte lave kimtall 
• Gode driftsrutiner

• 42 % av prøvene påvist Legionella spp

• Falsk trygghet
• Reduserte tiltak basert på risikovurdering



•Er det tilfeldig?

•Geografisk radius?

•Retning/plassering av 
vannledning?

•All type «forstyrrende» 
arbeid?

Hvor stor innvirkning har 
byggearbeid/gravearbeid på 
legionellaforekomst i bygg?



Bilde lånt med tillatelse fra ÅKP

• Augmented City
• Digital tvilling United Future Lab Norway

https://www.unitedfuturelab.no/
https://www.unitedfuturelab.no/


Hvorfor?

• Falsk trygghet

• Gjentagende problemer

• Høye kostnader

• Risikoanalyse før gravearbeid starter

• Beskytte anlegget

• Høy-risiko bygg

• Institusjoner

• Tannleger

• Hotell

• Vaskehaller

• Badeanlegg

• +++



«Aldri so gale at ikkje dårlig
handtering kan gjere det 
verre!»

Ketil Matvik Foldal



Forebygging basert på god 
kunnskap er alltid billigere

og bedre enn
”brannslukking”
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