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Syfte 
 
Syfte med riktlinjen är att förhindra växt av legionella samt upptäcka eventuell 
legionella i ett så tidigt stadium som möjligt.  

Bakgrund 
 
Detta dokument fastställer rutiner för kontroll och förebyggande åtgärder 
avseende varmvattenberedare och ledningssystem för varmvattencirkulation samt 
provtagning och kontroll av tempererat vatten vid tappställen och är ett 
förtydligande av gällande handlingsprogram. Legionella är en anmälningspliktig 
och smittsamspårningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.  

Hälso och miljökonsekvenser av legionella bakterier  
 
Legionella är en bakterie som kan orsaka svår lunginflammation (legionärssjuka). 
Bakterien är en naturlig sötvattenbakterie som även anpassat sig till människans 
moderna vattenmiljöer. Bakterierna förökar sig lättast i stillastående vatten och vid 
temperaturer mellan +20oC och +45oC. Bakterierna dör efter ett par minuter i 60-
gradigt vatten och ett par sekunder i 70-gradigt vatten. Vattensystem i stora 
byggnadskomplex, som till exempel särskilda boende för äldre är ofta koloniserade 
med legionellabakterier. För att undvika legionellatillväxt är det viktigt med ett bra 
flöde i vattensystemets alla delar. 

• Varmvattentemperaturen ska vara lägst +60oC i varmvattenberedaren.  
• Vid samtliga tappställen i patientutrymmen ska temperaturen nå upp till 

minst +50oC efter 1 minuts genomspolning.  
• Kallvatten temperaturer ska inte överstiga +18oC efter genomspolning.  
• Stillastående kallvatten (under max 8 timmar) får inte överstiga +24oC 
• Om risk föreligger att patienten kan inhalera vatten/aerosol ska alltid 

sterilt vatten användas. 

Smittvägar 

Bakterierna smittar huvudsakligen via inandning av små vattendroppar, så kallad 
aerosol. Risken ökar ju mindre vattendropparna är. Omfattande utbrott av 
legionella har på detta vis orsakats av duschar, bubbelbad, befuktningsaggregat.  

Patienter kan även smittas genom aspiration, exempelvis vid tillstånd där man 
har nedsatta hostreflexer i luftvägarna. Överföring av legionella kontaminerat 
vatten till de nedre luftvägarna i samband med andningsterapi och utgör därför 
en smittrisk. 

Riskpatienter 

Bakterien anses generellt ganska ofarlig och för att bli sjuk måste man i regel 
andas in den och samtidigt ha någon nedsättning i immunförsvaret.  

På äldreboenden och boende med särskild service enligt Socialtjänstlagen 
2001:453 5 kap § 5 och § 7 befinner sig en målgrupp som är speciellt utsatt för att 
drabbas av legionärssjuka. Det är därför av stor vikt att förebygga möjlighet av 
tillväxt av legionella i vattensystemet för att förhindra insjuknande i 
legionärssjuka. 
 



Symptom 
 
Legionärsjuka yttrar sig som en lunginflammation med oftast hög feber, 
huvudvärk, muskelvärk och ibland även diarré. Sjukdomsbilden kan bli mycket 
allvarlig och dödsfall inträffar trots modern intensivvård.  
 
Ny- och ombyggnation 
 

• Nybyggda fastigheter ska ha sådan varmvattenkapacitet att hela volymen i 
varmvattenberedaren och utgående vatten från varmvattenberedaren ej 
understiger +60°C 

• Vatten skall hålla +50°C vid tappstället och ledningssystemet ska vara 
konstruerat på ett sådant sätt att stillastående vatten undvikes. 

• Duschslangar ska vara korta och av ej ljusgenomsläppligt material. 
Duschstril ska ha stora hål som medger kraftigt vattenflöde. Snålspolning 
kan inte accepteras. 

• Vid ombyggnation ska ledningsnät för varmvatten konstrueras och 
installeras på ett sådant sätt att ”blindledningar” undvikes. 

 
Ansvarsfördelning 
 
Hyresvärdens ansvar i Varbergs Kommuns fastigheter 
 
Serviceförvaltningen 
 

• Ansvarar för byggnader med tillhörande tekniska installationer 
• Svarar för funktions och prestanda kontroller samt förebyggande och 

avhjälpande underhåll. 
• Dokumentering av checklista för tappvarmvattensystem. 
• Meddelar Miljö och hälsoskyddsförvaltningen resultaten av kontroller.  

 
Följande kontroller utförs 1 ggr/år med checklistadokumentering i Incit Xpand. 
 

• Temperatur i varmvattenberedare närmast blandningsventil är lägst +60oC  
• Varmvattentemperaturen efter blandnings ventil ligger på lägst +55oC och 

högst +65oC i anläggningar för personlig hygien. 
• Temperatur på samtliga VVC-slingor lägst +50oC. 
• Varmvattenberedarnas temperatur ska avläsas varje kvartal. 

 
Initiera till att legionella provtagning blir utförd vid avvikande 
vattentemperatur i samband med kontroll. 
 
Ingrepp i tappvarmvattensystem 
 
Vid ingrepp i varmvattenberedare eller vattenledningssystem ska åtgärderna 
dokumenteras i Incit Xpand. 
 
Kontroll av anläggningen utföres som ovan i punkt 1.2.3 efter driftsättning av 
tappvarmvattensystem. 
 
 
 
 



Socialförvaltningen  
 
MAS ansvarar för att:  

• Informera Socialförvaltningens ledning vid förekomst av legionella. 
• Meddela Vårdhygien Halland att smittspårning inletts när legionella 

påvisats hos patient.  
 
Enhetschefens ansvar för att: 
 

• Duschslangar inte är längre än 1,5 meter. Skall vara i utförande som hindrar 
ljusinsläpp.  

• Duschstril ska ha stora hål som medger kraftigt vattenflöde. Snålspolning 
kan inte accepteras. 

• Ansvarar för att samtliga duschar (även personalduschar) som inte 
används eller används mindre ofta på enheten, genomspolas minst 1 
gång/vecka enligt nedan   

o Höj termostaten till högsta möjliga vattentemperatur 
o Låt vattnet spola minst 3 minuter 
o Vrid tillbaka termostaten till normalläge så att spärren aktiveras 

• Personalen arbetar enligt checklista för vård och omsorgspersonal på 
boendet (se nedan) och att skriftliga rutiner upprättas på enheten 

• Duschslangar och duschhandtag skall bytas vart tredje år.  
 
OBS! Ny tappat vatten skall användas i fuktflaskor i de fall befuktning erfordras i 
samband med hårvård.  
 
Sjuksköterskans ansvar för att: 
 

• Vid misstanke om legionella hos patient att kontakt tas med 
patientansvarig läkare för provtagning samt eventuell smittspårning. 

• Meddelar MAS att smittspårning är inledd.  
• Sterilt vatten används i fuktflaskor i de fall befuktning erfordras i samband 

med oxygenbehandling.  
 
Vård och omsorgspersonal ansvarar för att: 
 

• Följa checklistan för hantering av duschar se nedan 
 
 
CHECKLISTA för vård och omsorgspersonal på SÄBO och LSS 
boende.  
 

• Förbered inför varje dusch av kund (innan kund är med i duschutrymmet) 
o Höj termostaten till högsta temperaturen 
o Låt vattnet spola i minst 3 minuter 
o Sänk termostaten till önskad temperatur 

 
• Töm ur vattnen från duschslangen innan duschmunstycket hängs upp. 

Häng upp duschmunstycket högst upp efter avslutad dusch. När det är 
sprialslang med tömningsventil installerad, kontrollera att vattnen rinner 
ut från tömningsventil.  

 
 
 



 

 
 
Spiralslang med tömningsventil 
 

• Informera chef vid misstänkt felaktig temperatur i kranarna eller om 
vattentemperaturen upplevs annorlunda.  

o Vattentemperaturen skall uppnå minst +50oC och kall 
vattentemperaturen skall inte överstiga +18oC efter spolning 
 

• Samtliga duschar (även personalduschar) som inte används, eller används 
mindre ofta skall genomspolas under 3 minuter minst 1gång/vecka.  

o Vid genomspolningen skall termostatvredet vridas till högsta 
möjliga vattentemperatur. För att förhindra skållningsrisk vrid 
tillbaka vredet till normalläge efter genomförd spolning.  
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