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Orden i røret!
Vidar Lund, seniorforsker, PhD, Avd. for smitte fra Mat, 
Vann og Dyr, Folkehelseinstituttet



Innhold i presentasjonen

– Om smitte og legionellasykdom i Europa i 2018

– Om regelverket 

– Krav/forventninger til sykehus vedrørende:

– Risikovurderinger

– Forebygging inkludert aktuelle behandlingsmetoder

– Prøvetaking og oppfølging

– Tiltak ved påvisning av Legionella



Smittemåter

•Smitter via ørsmå legionella-holdige 

vanndråper (aerosoler, <5mm) som 

pustes ned i lungene eller ved 

aspirasjon (vanlig hos sengeliggende 

personer)

•Smittefare oppstår når Legionella 

frigjøres fra amøbe/ciliat og overføres til 

aerosol.

•Smitter ikke mellom mennesker!

•Smitte fra dusjen hjemme sannsynligvis 

mest vanlige årsak til legionærsykdom



Potensielle smittekilder for Legionella



Epidemiologi av Legionella i Europa i 2018

• Forekomsten av antall Legionellatilfeller nådde nye høyder i 

2018 (økning fra 1,2 tilfeller/100 000p i 2017 til 2,2 tilfeller/100 

000p i 2018) 

• Slovenia, Italia og Danmark ligger topp 3 (ant. Tilfeller/100 000p)

• De registrerte tilfellene fordeler seg på følgende smittesteder:

– «Community cases» – 70%

– Reiserelaterte tilfeller – 20%

– Helseinstitusjoner – 10%

• 88% påvist ved urinantigentest, 10% ved dyrking, 10% PCR.

• L. pn. Serogruppe 1 (84%), fulgt av serogruppe 6 og 10



Om Legionellabakterier

•Minst 56 arter legioneller, og 74 serogrupper
er beskrevet. Viktigste art: 
L.pneumophila.(Minst 20 arter 
sykdomsfremkallende hos mennesker)

•19 serogr. av L. pneumophila (L. pn. serogr. 1, 
4 og 6 viktigst)(L.pn.sg 6 og 10 har høyeste 
«case/fatality rate»)

•L. pneumophila serogruppe 1 utgjorde 82,4% 
av bekreftede tilfeller med kjent årsak i 2017. 
(legionnaires disease in Europe 2017, ECDC)

•Flere arter i samme prøve kan forekomme



Legionella-arter som er påvist. (Rød = påvist å gi 

sykdom hos mennesker) 

Ref: Lisbeth Blengsli



Omfattende utbrudd av L. pn. Non serogruppe 1: 

• I september 2018 ble det i Brescia og Mantova i 

Nord-Italia registrert det største beskrevne 

«community»utbruddet av Legionella pneumophila

non serogruppe 1, med 369 registrerte tilfeller!

• Ingen felles smittekilde ble funnet! (1064 vannprøver 

analysert, 117 positive) 

• Negativ urinantigentest, viser tydelig begrensningen i 

å kun benytte denne testen for diagnose av 

Legionellose!



Forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3a

• Omfatter ”alle” innretninger som kan spre 

legionellainfiserte aerosoler

– Varmtvannssystem for flere husstander omfattes, 

mens varmvannssystem for en husstand omfattes 

ikke med mindre omgivelsene blir berørt

• Funksjonskrav

– Virksomheter skal planlegges, bygges, drives og 

avvikles slik at innretning og tilhørende prosesser gir 

tilfredsstillende beskyttelse mot spredning av 

Legionella – krav om internkontroll og risikovurdering



Forebygging av legionellasmitte – en 

veiledning 

4. utgave desember 2015

•www.fhi.no/legionellaveileder
(bare internettutgave)

–Målgrupper:

•Anleggseiere/driftsansvarlige

•Tilsynsorganer

•Norsk akkreditering

http://www.fhi.no/legionellaveileder


En kort oversikt over innholdet i 

Legionellaveiledningen (1)

• Kap. 1 og 2

– Historikk og generell omtale av Legionellabakterien 

og Legionellose

• Kap. 3 Regelverk

– Folkehelseloven og Forskrift om miljørettet 

helsevern kap. 3a «Krav om å hindre spredning av 

Legionella via aerosol»

– Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 

er revidert (TEK 17)

– Bassengbadforskriften – flere paragrafer blir 

referert som er relevante for boblebad!



Kort oversikt over innhold i veileder (2)

• Kap. 4 Risikovurderinger

• Kap. 5 Mikrobiologiske analyser
– Beskriver bruk av analyser som grunnlag for planlegging av 

og verifisering av tiltak! 

– Kap. 6 Behandlingsmetoder

• Kort beskrivelse av ulike behandlingsmetoder, 

styrker og svakheter.



Kort oversikt over innholdet i veileder(3)

• Kap. 7 Interne vannfordelingsnett

– Risikovurderinger. Kartlegging av tekniske anlegg 

som grunnlag for tiltak.

– Bruk av analyser, valg av prøvepunkter, 

prøvetakingsfrekvens og vurdering av 

analyseresultater. (Frekvens av positive Legionellaprøver 

viktigere enn absolutt konsentrasjon!)

– Forebyggende driftsrutiner, Vannbehandling, 

Kontrollrutiner m.m.

• Kap. 13 Sykehus og andre institusjoner med 

opphold for mennesker med svekket 

immunforsvar.



Potensielle oppvekstområder – interne 

ledningsnett

• Ledninger etter blandebatterier 
– Hvis temperaturen vanligvis er under 50 °C

• I bunnen av varmtvannsberederen, spesielt dersom 
kaldt vann blandes med det oppvarmede vannet her.

• I foroppvarmingstanker/-beredere som benyttes ifm. 
utnyttelse av overskuddsvarme

• I vann som blir stående i rørene - gjelder både 
varmtvanns- og kaldtvannsledninger
– Tappesteder som sjelden eller aldri brukes (f.eks. rom som 

står ubenyttede over lengre tid)

– Blindledninger oppstått etter ombygginger. 

• Andre ledninger med liten gjennomstrømning

Biofilm i rørledning



Omfanget av tiltak:

• Vurderes på grunnlag av smittepotensialet.

– Sykehus og relaterte helseinstitusjoner er risikokategori 1, og 

krever spesiell oppfølging.

– Kap. 13 i Legionellaveiledningen omfatter derfor spesielt: 

Sykehus og andre institusjoner med opphold for mennesker med 

svekket immunforsvar.

• VVS-systemer ved sykehus og andre helseinstitusjoner utgjør en 

betydelig smitterisiko dersom de ikke driftes optimalt. Det er derfor 

spesielt viktig at tiltak bestemmes og gjennomføres på grunnlag av 

en grundig risikovurdering!



• Utbedre åpenbart kritiske punkter

– Fysiske tiltak

– Manglende rutiner

• Vurdere behov for ytterligere tiltak/ 

nye rutiner

– Tilrettelegg for og etablere nye rutiner

– Analyser som grl. for tilpassing av 

rutinene

– Vannbehandling

– NB!Pass på at rørmaterialene tåler 

vannbehandlingen/vannkvaliteten!

Tiltak



Analyser

• Som grunnlag for drifts-/vedlikeholdsrutiner

– Tilpasses drifts- og vedlikeholdsrutinene for å 

verifisere  effekten

– For risikokategori 1 bør både kimtall og 

legionella analyseres

• Legionellaanalyser kan reduseres (4 g/år) når 

tilfredsstillende driftsrutiner er etablert og 

effekten er dokumentert.



Interne vannfordelingsnett – hvordan redusere risiko

• Dimensjonerende temperaturer

– 60 oC innen ett minutts tapping

– Minst 60 oC i sirkulasjonsledning

– 70 oC i varmtvannsberedere

• Ukentlig gjennomspyling av ”stillestående deler”

• Gjennomspyling før eksponering for aerosoler

• Temperaturregistrering gir grunnlag for tiltak



Og ikke glem risikoen forbundet med medisinsk 

utstyr:

• Legionellabakterier er funnet i vann som brukes i utstyr 

innen anestesi, og til befuktere og forstøvere i annet 

medisinsk utstyr. 

• Bruk derfor alltid sterilt vann i utstyr som kan gi aerosoler 

eller overføre legionellabakterier til luftveiene på annen 

måte (f.eks. PEEP/CPAP-systemer).



Ultrafiltrering

UV-bestråling

Ozonering

Cu/Ag-ionisering

Fritt klor

Sjokkoppvarming

Ingen ideelle !

Klordioksid

Monokloramin

http://www.horecanytt.no/image/10460/1/4/10460_1.jpg
http://kunder.konsepthuset.no/norkjemi_wp/wp-content/uploads/2010/03/eivind-hesjadalen.jpg


Anleggseiers opplysningsplikt (Forskrift om mhv § 13):

• Skal varsle kommunen dersom smitterisiko anses som 

vesentlig

– Anlegg i risikokategori 1

– Funn av Legionella pneumophila sg 1

– Ved tvil kontakt kommunen



Mer om varslingsplikten i Forskrift om MHV §13:

• Helsepersonell som mistenker eller påviser et tilfelle 

av legionærsykdom eller Pontiacfeber, skal 

umiddelbart varsle kommuneoverlegen, som skal 

varsle fylkesmannen og Folkehelseinstituttet (FHI), 

evt. direkte til FHI dersom kommuneoverlegen ikke 

nås.

• I tillegg til varsling skal sykdomstilfeller meldes 

skriftlig til kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet 

for registrering i «Meldingssystem for smittsomme 

sykdommer» (MSIS)



Videre skal det ved mistanke om utbrudd av 

Legionellose:

• Tas mikrobiologiske prøver (les Legionellaprøver) av alle 

innretninger som direkte eller indirekte kan ha forårsaket 

smitten. For hospitaliserte pasienter må det vurderes om 

vedkommende kan være smittet på sykehuset eller evt. i 

sitt eget hjem før innleggelsen, og man bør da ta ut 

vannprøver begge steder for å fastslå smittekilde. 

• Slike prøver skal tas ut før rengjøring og desinfeksjon 

av systemet. 



Se også: 

https://www.fhi.no/publ/2015/forebygging-av-

legionellasmitte/. for mer informasjon.

• Takk for meg!

https://www.fhi.no/publ/2015/forebygging-av-legionellasmitte/

