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PM 2. Legionella – Åtgärder vid fall av misstänkt 
vårdrelaterad infektion 
 
Bilda utredningsgrupp så snart som möjligt (inom ett par dagar).  
Det är obligatoriskt att bilda utredningsgrupp och dess möten och beslut ska dokumenteras. 
 
Gruppen kan initieras av samtliga befattningshavare som ingår i gruppen. Gruppens 
sammansättning kan anpassas efter lokala behov. 
 

Slutenvård Särskilt boende 

Chefläkare (ordf., sammankallande) Verksamhetschef (ordf., sammankallande) 

Verksamhetschef Enhetschef 

Vårdenhetschef eller motsvarande Omvårdnadsansvarig sjuksköterska 

Patientens behandlande läkare Patientansvarig läkare på enheten 

 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

Hygienläkare Hygienläkare 

Hygiensjuksköterska Hygiensjuksköterska 

Smittskyddsläkare alt. Smittskyddssjuksköterska 
vid Smittskydd Stockholm 

Smittskyddsläkare alt. Smittskyddssjuksköterska 
vid Smittskydd Stockholm 

VVS-ansvarig för fastigheten VVS-ansvarig för fastigheten  

Miljö- och hälsoskyddsinspektör från aktuell 
kommun 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör från aktuell 
kommun 

Representant från Mikrobiologen, Karolinska 
Universitetssjukhuset  

Representant från Mikrobiologen, Karolinska 
Universitetssjukhuset  
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Checklista för utredningsgruppen. Observera att åtgärderna inte är listade i den 
ordning de bör vidtas. Flera åtgärder behöver ofta vidtas samtidigt. 
 
Information 

Åtgärder Ansvarig/Utförs av 

 Sjukhusvård Särskilt boende 

Klinisk anmälan enligt Smittskyddslagen Behandlande läkare Behandlande läkare 

Informationsmöte med personal Representant för 
verksamhetsledningen + 
hygienläkare och 
hygiensjuksköterska 

Representant för 
verksamhetsledningen + 
hygienläkare och 
hygiensjuksköterska 

Utse ansvarig för mediakontakter Chefläkare Verksamhetschef 

Lägesrapport, initialt och fortlöpande Hygienläkare Hygienläkare 
 
VVS 

Åtgärder Ansvarig/Utförs av 

 Sjukhusvård Särskilt boende 

Beslut om VVS-åtgärder Utredningsgruppen Utredningsgruppen 

Kontroll av vattentemperatur i 
beredare, undercentral, tappställen etc. 

VVS-ansvarig VVS-ansvarig 

Provtagning av vatten utifrån 
information om var patienten vårdats 
(fastställ vem som står för kostnader, 
remitterar prov och tar emot svar) För 
provtagning av vatten, se PM 3 

VVS-ansvarig i samråd med 
hygienläkare, vårdenhet samt 
miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

VVS-ansvarig i samråd med 
hygienläkare, vårdenhet 
samt miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 
Övriga patienter vid samma vårdenhet/särskilda boende 

Åtgärder Ansvarig/Utförs av 

 Sjukhusvård Särskilt boende 

Förebyggande åtgärder för övriga 
patienter/vårdtagare. Se PM 4. 

Verksamhetschef i samråd 
med hygienläkare och 
hygiensjuksköterska 

Verksamhetschef i samråd 
med hygienläkare och 
hygiensjuksköterska 

Provtagning av andra misstänkta 
patientfall 

Verksamhetschef i samråd 
med infektionsläkare 
och/eller klinisk bakteriolog 

Patientansvarig läkare på 
enheten i samråd med 
infektionsläkare och/eller 
klinisk bakteriolog 
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Avslut 

Åtgärder Ansvarig/Utförs av 

 Sjukhusvård Särskilt boende 

När kan utredningsgruppen avslutas? Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör i samråd 
med hygienläkare, 
hygiensjuksköterska och 
smittskyddsläkare  

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör i 
samråd med hygienläkare, 
hygiensjuksköterska och 
smittskyddsläkare  

Slutrapport* Chefläkare Verksamhetschef 

Ev. Lex Maria-anmälan Chefläkare MAS 
 
*Slutrapport 
Slutrapport bör innehålla: 

• Fynd hos indexpatient (Legionellaart och ev serotyp, subtyp och sekvenstyp) 

• Vattenprover (provtagningsplatser och resultat) 

• Temperaturmätningar på vatten (platser och resultat) 

• Vidtagna åtgärder 

• Bedömning av samband 

  


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

	PM 2. Legionella – Åtgärder vid fall av misstänkt vårdrelaterad infektion
	Bilda utredningsgrupp så snart som möjligt (inom ett par dagar).
	Information
	VVS
	Övriga patienter vid samma vårdenhet/särskilda boende
	Avslut

	PM 3. Legionella – Provtagning av vatten vid misstänkt vårdrelaterad infektion
	PM 4. Legionella – Förebyggande åtgärder (ska alltid tillämpas)
	Vattentemperatur
	Spolning av tappställen
	Beröringsfria kranar
	Duschslangar
	Badkar
	Andningsvägar
	Is och dricksvatten

	Legionella – Bakgrund
	Infektioner orsakade av Legionella
	Legionellainfektion i Sverige

	Legionella – Referenser och fördjupning



