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PM 4. Legionella – Förebyggande åtgärder (ska alltid 
tillämpas) 
Vattentemperatur 

• Varmvattentemperaturen ska vara minst 60° C i beredare, undercentral etc. och minst 
50° C vid tappställe (Boverkets byggregler BFS 2011:6, 6:621). Fastighetsägaren ska 
ha ett spårbart system för kontrollmätningar av temperaturen som är känt för 
hyresgästen (vårdverksamheten). Fastighetsägarens ansvar. 

 
Spolning av tappställen 

• På vårdenheter och boendeenheter/boenderum som varit stängda mer än tre dagar, 
t.ex. i samband med semesterstängning och vid  ny- och ombyggnation, ska alla 
tappställen genomspolas innan man tar emot patienter/boende. Varm- och kallvatten 
spolas under minst 3 minuter vardera. Spolning behöver inte göras under den tid 
vårdenhet/boendeenhet är stängd. Vård/omsorgsverksamhetens ansvar. 

• Tappställen som inte används minst var tredje dag ska genomspolas enligt schema 
som upprättas lokalt. Varm- och kallvatten spolas under minst 3 minuter vardera. 
Vård/omsorgsverksamhetens ansvar. 

• Tappställen som aldrig används ska tas bort. Vårdverksamheten ansvarar för att 
meddela fastighetsägaren. Ansvar för borttagning enligt hyresavtal. 

 
Beröringsfria kranar 

• Bör undvikas. Se BOV – Byggenskap och vårdhygien, SFVH 2016, sid. 29 
www.sfvh.se/bov-byggenskap-och-vardhygien 

 
Duschslangar 

• Där det finns duschar inom sluten och öppen vård ska duschslangar och 
duschhuvuden bytas årligen. Inom särskilt boende (permanent) ska duschslang och 
duschhuvud bytas då ny vårdtagare flyttar in, dock minst årligen. Inom särskilt 
boende (korttids) ska duschslang och duschhuvud bytas årligen. Duschhuvuden ska 
ha stora hål eller annan utformning som minskar aerosolbildningen. Ansvar enligt 
hyresavtal. 

 
Badkar 

• Badkar (inklusive bubbelbadkar) ska inte installeras vid ny- eller ombyggnation utan 
föregående kontakt med vårdhygienisk expertis.  

 
Andningsvägar 

• Sterilt vatten ska alltid användas vid befuktning av andningsvägarna (t.ex. vid 
syrgasbehandling, vid nebulisering av läkemedel, vid användning av diagnostisk och 
terapeutisk andningsapparatur). 

  

http://www.sfvh.se/bov-byggenskap-och-vardhygien
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Is och dricksvatten 
• Is till patient/vårdtagare får inte beredas i ismaskin. Bered is i fryspåsar för isbitar. 

• Dricksvatten till patient/vårdtagare får inte tas från vattenautomat.* 

o På vårdavdelning och särskilt boende serveras i första hand tappkallvatten 
som kan kylas - i tillbringare med lock eller flaska - i kylskåp. 
Patient/vårdtagare får en behållare för personligt bruk. Vattnet ska förbrukas 
inom 12 timmar varefter behållaren diskas i diskmaskin. 

o På vårdavdelning och särskilt boende kan kolsyrat vatten beredas i 
kolsyremaskin. Patient/vårdtagare får en flaska för personligt bruk. Vattnet i 
flaskan ska förbrukas inom 12 timmar varefter flaskan diskas i diskmaskin. 

o På mottagning kan man installera ett tappställe som endast ansluts till 
kallvatten (s.k. okyld dricksfontän) i väntrum. Bredvid denna placeras en 
vägghängd sluten hållare för engångsmuggar. 

 
* Vattenautomat finns i två principiella utföranden:  
1) Automat som ansluts till kallvattensystemet och kyler o/e kolsyrar vattnet. Inuti apparaten finns tunna slangar 
där man kan få tillväxt av biofilm. I denna kan legionellabakterier – som i låg mängd finns naturligt i 
inkommande vatten – tillväxa. Det kommunala vattenbolaget ansvarar för att inkommande kallvatten har 
dricksvattenkvalitet. Om någon anordning/apparat kopplas på efter tappkranen så övergår ansvaret för 
vattenkvaliteten till verksamhetschefen.  
2) Automat där vattnet finns i en utbytbar behållare (”bubbla”) och som eventuellt kyler vattnet. Inuti apparaten 
finns tunna slangar där man kan få tillväxt av biofilm. I denna kan legionellabakterier – som i låg mängd kan 
finnas i vattnet i behållaren – tillväxa. Verksamhetschefen har ansvaret för dricksvattenkvaliteten. 
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