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Legionella – förebyggande åtgärder 

Förändringar sedan föregående version 

Uppdatering av länk. 

Syfte 

Förhindra smitta av Legionella genom förebyggande åtgärder. 

Bakgrund 

Legionella kan förorsaka allvarlig lunginflammation, även kallad 

Legionärssjuka. Personer med nedsatt immunförsvar orsakat av sjukdom 

eller medicinering, löper större risk att insjukna. Andra riskfaktorer är 

hög ålder och rökning. Inkubationstiden brukar normalt anges till 2–14 

dagar och de flesta fallen debuterar inom 5–6 dagar men det finns 

enstaka fall med symtomdebut upp till 3 veckor efter smittotillfälle.  

Symtom och diagnostik 

Se Legionärssjukan smittskyddsblad - läkarinformation 

Smittvägar 

Bakterien lever som en parasit i amöbor som finns i biofilmen i naturen 

och på insidan av exempelvis vattenledningar och i vattencisterner. När 

små klumpar av biofilmen släpper kan människor exponeras för 

Legionellabakterier i så höga tal att de infekteras.  

Smitta sker genom:  

1. Inandning av bakterier från vatten i aerosolform. Omfattande 

Legionellautbrott har på detta vis orsakats av duschar, 
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bubbelpooler, befuktningsaggregat, fontäner och 

klimatanläggningar, till exempel luftfuktare eller kyltorn.  

2. Aspiration, exempelvis vid tillstånd där man har nedsatta 

hostreflexer i luftvägarna. Överföring av Legionellakontaminerat 

vatten till de nedre luftvägarna i samband med andningsterapi och 

operativa ingrepp utgör därför en smittrisk. 

3. Inandning av partiklar från jord eller kompost. 

Övrig information gällande smitta 

 Smitta mellan människor förekommer inte.  

 Det går bra att dricka vatten där Legionellabakterier påvisats så 

länge vattnet inte aspireras.  

 Man kan inte bli kronisk bärare av Legionella. 

Vattensystem 

Tillväxt av bakterier i vatten kan främst ske om vattentemperaturen är 

20–45 °C. Legionellabakterier har även visat sig förekomma i 

vattensystem utan påtagliga konstruktionsfel eller driftproblem. Det 

inkommande vattnet till ett byggnadskomplex kan hålla hög standard, 

men t ex blindgångar med stillastående vatten och för låg 

varmvattentemperatur gynnar tillväxten av Legionellabakterier. 

Tillväxten sker framför allt i den biofilm som snabbt bildas i 

duschslangar och vattenledningsrör. För att undvika Legionellatillväxt är 

det viktigt med bra flöde och rätt temperatur i vattensystemets alla delar. 

Bakterierna dör snabbt i 70-gradigt vatten. 

Förebyggande åtgärder 

Patientvård 

Om risk föreligger att patienten kan inhalera vatten/aerosol ska alltid 

sterilt vatten användas. 

 Vid befuktning av andningsvägar ska alltid sterilt vatten 

användas. Som exempel kan nämnas syrgasbehandling, 

läkemedelsinhalation och vid användning av diagnostisk och 

terapeutisk andningsapparatur. 

Rubrik: Legionella - förebyggande åtgärder

Dokument-ID: SKAS9729-602154698-8

Version: 3.0



 

 3 

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet. 

 Rengöring av innerdelar till trakealkanyler, nebuliseringskoppar 

och liknande ska avslutas med sköljning i sterilt vatten alternativt 

natriumklorid. 

 Munvård vid aspirationsrisk (exempelvis respiratorvård) ska 

utföras med sterilt vatten.  

 Vid inhalation/nebulisering ska läkemedelsbehållaren diskas i 

diskdesinfektor efter varje användningstillfälle om inte 

engångskoppar används. Det är viktigt att läkemedelsbehållaren 

blir torr efter desinfektion.  

 Innan immunsupprimerad patient använder duschen ska personal 

spola igenom duschsslangen ordentligt utan patientens närvaro. 

Vattenånga ska ha försvunnit ur duschrummet innan patienten 

använder duschen. 

 På vårdavdelning serveras i första hand tappkallvatten som kan 

kylas - i tillbringare med lock eller flaska - i kylskåp. Patienten 

får en behållare för personligt bruk. Vattnet ska förbrukas inom 

12 timmar varefter behållaren diskas i diskmaskin. 

IVA 

 Vid behov av isbitar, frys in sterilt vatten i engångs iskubspåsar.  

 Vid beredning av läkemedel som behöver lösas upp med vätska 

för att ges i sond, använd sterilt vatten. 

 Använd handfaten i modulerna enbart till handtvätt.  

 Häll inte ut någon form av vätska i modulernas handfat. Häll ut 

vattnet i sköljrummet, i spoldesinfektor eller i en toalettstol. 

Vattensystem 

 För att undvika Legionellatillväxt är det viktigt med ett bra flöde i 

vattensystemets alla delar. 

 Antalet blindledningar ska minimeras.  

 Vattentemperaturen på utgående varmvatten från 

varmvattenberedaren ska vara minst 60 ⁰C och vattnet vid 

tappstället ska vara minst 50 ⁰C efter en minuts spolning. 

Kallvattentemperaturen ska understiga 20 ⁰C efter 1 minuts 

spolning.  
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 Vid misstanke om felaktiga varm- eller kallvattentemperatur eller 

om vattentrycket upplevs vara för lågt ska fastighetsansvarig 

(Västfastigheter) kontaktas. Tappningsstället bör inte användas i 

väntan på åtgärd. 

 Vid ombyggnation eller annan verksamhet på avdelningen som gör 

att det finns kranar, duschar eller andra tappningsställen som inte 

längre används, ska fastighetsansvarig (Västfastigheter) kontaktas av 

verksamheten. Detta för att plugga ledningar vid stamledningen. 

Blindgångar ska undvikas 

 Bubbelbad, luftfuktare, vattenautomater och ismaskiner ska inte 

förekomma i vårdmiljö.  

 Duschar med självstängande handdusch utgör en risk för tillväxt av 

Legionella. Dessa bör därför inte förekomma i vårdmiljö. 

Självstängande duschar med automatisk tömning kan vara ett 

alternativ. 

 Duschslangar ska vara av ljustätt material och ska inte vara längre 

än 1,5 meter. Automatisk avtappning och/eller snabbkoppling 

underlättar tömning av kvarvarande vatten i duschslang.  

 Stora hål i strilmunstycket minskar risken för aerosolbildning.  

 Duschslang och duschhuvud bör bytas var tredje år. På avdelningar 

med patienter med särskilt nedsatt immunförsvar (exempelvis IVA, 

hematologi, onkologi, reumatologi och infektionsklinik) kan det 

vara lämpligt med årliga bytesintervall. 

Undersök i samband med bytet blandarens funktion genom 

temperaturtagning. 

 Duschslang ska hängas upp på översta duschhållaren för att tömma 

slang på vatten, se bilder nedan. 
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Korrekt upphängd duschslang                   Felaktigt upphängd duschslang 

  

Avrinningsnippel 

Skötselrutiner för kranar, duschar och spol- och 

diskdesinfektorer  

Om tappställen är oanvända mer än en vecka:  

Spola igenom alla kranar och duschar enligt följande:  

1. Spola kallvatten, känn med handen att det blir kallt.  

2. Spola varmvatten, känn med handen att det blir varmt.  

3. Spola blandvatten i minst 3 minuter. 

Om vattnet inte blir kallt eller varmt ska felanmälan skickas till 

Västfastigheters kundservice. Åtgärden bör dokumenteras och signeras i 

checklista. Förslag på checklista, se länk.  

Om spol- och diskdesinfektor är oanvända mer än en vecka: 

Kör ett standardprogram utan gods en gång/vecka. 

Åtgärden ska dokumenteras och signeras i maskinernas checklista 

(daglig tillsyn).  
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Efter storhelg, semester eller annan stängning som överstiger en 

vecka 

Spola enligt rutin ovan.  

Åtgärder vid klinisk misstanke om vårdrelaterad 

Legionellainfektion 

Vid misstanke om att patient har insjuknat i Legionellainfektion i 

samband med vård på SkaS, kontakta vårdhygien (under jourtid - helger, 

kontakta bakjour på infektionskliniken, jourtid vardagar - avvakta tills 

nästa vardag). 

Om misstanke inte kan avfärdas kontaktar vårdhygien chefläkaren som 

vid behov sammankallar en grupp sammansatt av: 

 Chefläkaren och/eller annan person ur ledningen 

 Verksamhets- och enhetschef på drabbad klinik 

 Vårdhygien 

 Smittskydd 

 Västfastigheter 

 Beredskap- och säkerhet 

 Informationsenheten. 

Kunskapsöversikt  

Legionella, förebyggande åtgärder Vårdhandboken  

BOV, Byggenskap och Vårdhygien. Svensk förening för Vårdhygien, 3:e 

upplagan 

Kunskapssammanställning- Legionella. Folkhälsomyndigheten 

Legionärssjukan smittskyddsblad - läkarinformation 

Legionärssjukan smittskyddsblad - patientinformation 

Sjukdomsinformation från Folkhälsomyndigheten 

Arbetsgrupp 
Julia Lenzen, Överläkare, Vårdhygien 

Therese Mård, Hygiensjuksköterska, Vårdhygien 
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