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PM 1. Legionella – Provtagning av patient vid 
misstänkt vårdrelaterad infektion 
Legionellainfektion kan bland annat misstänkas i dessa fall: 

• Patient med lunginflammation som inte förbättras av sedvanlig antibiotikabehandling. 

• Lunginflammation som debuterar hos inneliggande eller nyligen utskriven patient, 
särskilt om han/hon är immunsupprimerad. 

• Två eller fler inträffade fall av lunginflammation vid samma vårdenhet/boendeenhet. 

 
Provtagning av patient 
Observera att det krävs nedre luftvägsprov från patienten för att kunna isolera och 
typa ev. legionellastam. Detta är en förutsättning för att kunna identifiera 
smittkällan. 
 

Provmaterial Analys Kommentar 

Nedre luftvägsprov 
Broncheoalveolärt  
lavage (BAL)  
Sputum  
Trakealsekret 

Legionella-DNA (PCR) 
Svarstid: 1–3 dagar 

PCR-positiva prover odlas ut 
Svarstid: 7–10 dagar  
 
PCR och odling kan påvisa samtliga legionellaarter 
 
Framodlat isolat av  
L. pneumophila subtypas till serogrupp och 
sekvenstyp 

Urin Antigenpåvisning av 
Legionella 
pneumophila 
serogrupp 1 
Svarstid: 1–2 dagar 

Analysen detekterar endast  
L. pneumophila serogrupp 1 
 
Analysen kan vara negativ i tidigt skede –  
upprepa då provtagningen efter 3–4 dagar. 

Serumprov Legionella – 
antikroppspåvisning 

Separat beställning på pappersremiss. Analysen 
utförs för närvarande vid Akademiska laboratoriet i 
Uppsala. Se  
Provtagningsanvisningar - Akademiska laboratoriet | 
Akademiska 

 
För anvisningar om provtagning och provtagningsmateriel se Chlamydophila 
pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Mycoplasma pneumoniae, Pertussis och 
Legionella - Karolinska Universitetssjukhuset     
 
 
För provtagning av vatten se PM3. 
  

https://www.akademiska.se/for-vardgivare/verksamhetsomraden/akademiska-laboratoriet/provtagningsanvisningar2/
https://www.akademiska.se/for-vardgivare/verksamhetsomraden/akademiska-laboratoriet/provtagningsanvisningar2/
https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/10171
https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/10171
https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/10171
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