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Legionella på 
Folkhälsomyndigheten

• Övervakning – statistik, utbrott

• Epidemiologisk typning – patient 
och miljö

• Tillsynsvägledning till kommuner

• Samverkan med andra myndigheter 
och branschorganisationer 

• Kunskapsstöd 



Övervakning av legionella

• Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom
– Objektburen smitta

• Epidemiologisk övervakning 
– Rapportering av fall i SmiNet

• Mikrobiologisk övervakning 
– Alla arter som påvisats vid odling samlas in

– Typning av L. pneumophila 

– serotypning och 

sekvensbaserad typning (SBT)
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Antalet fall av legionellainfektion per år och 

smittland under åren 2011-2020

• Totalt rapporterades 136 legionellafall 2020
• Majoriteten (85 %) smittades i Sverige
• Medianålder 71 år 
• Incidensen var 1,3 fall per 100 000 invånare och år 
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Incidens av legionellainfektion 1999-2018



Legionella i Europa

• 2017-2018 sågs en ökning av fall i många länder i Europa

• 2020: blandad bild men nedgång i flera länder
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Legionella – utbrott och fall

• De flesta fall sporadiska

• Ofta okänd smittkälla

• Lokala utbrott

• Reserelaterade kluster



Förekomst i miljö och olika vattensystem

Smittkälla Förekomst Sjukdomsfall Kommentar

Tappvarmvatten XXX XXX Vanlig smittkälla

Tappkallvatten X X

Duschvatten XXX XXX Vanlig smittkälla

Nödduschar och ögonduschar XXX

Simbassänger X

Bubbelpooler, spa-bad XX XX Ger främst Pontiacfeber

Fontäner X X Enstaka utbrott, ej i Sverige

Kyltornsvatten XXX XXX Utbrottsbenägen smittkälla, 
behandling krävs mot tillväxt

Bioreningsanläggningar XXX X Mest känt i Norden med stor 
massa- och pappersindustri

Tandläkarvatten XX X Enstaka fall dokumenterade 

Jord och kompost XX XX Vanlig smittkälla i 
exempelvis Australien

Exempel på relativ förekomst och koppling till sjukdom
XXX=vanlig, XX=måttlig, X=sparsam, (X)=misstänkt
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Smittspårning  och ”trolig” smittkälla

• Misstänkta smittkällor – trolig smittkälla

• Endast för en liten andel av fallen finns isolat 
från både patient och miljö för jämförelse

• Metoder för typning utvecklas
– Helgenomsekvensering och SBT (L. pneumophila)

• De flesta fall smittas i hemmet via dusch/tappvatten

2019 131 9 5*

2020 111 6 1

År Inhemska
fall

Isolat av L. pneumophila i 
patient och miljö

Genetiskt 
samband

* Samma sekvenstyp eller baserat på släktskapsanalys
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Förebyggande åtgärder
- lagstiftning, råd och rekommendationer

• Generell lagstiftning om att inte utsätta människor för hälsofara

• Generell lagstiftning om fastigheter och lokaler (Miljöbalken, BBR)

• Lagstiftning och allmänna råd om temperaturer (BBR)

• Krav (allmänt råd) på riskbedömningar (Arbetsmiljöverket, Boverket)
– Olika skeden, kan omfatta analys av legionella

• Egenkontroll med ev. provtagningsprogram (bl.a. Miljöbalken)
– Anpassad efter verksamhet och riskvärdering

• Branschriktlinjer, lokala riktlinjer (t.ex. för sjukhus)
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Risken för smitta kan hanteras genom:

• Att förhindra (begränsa) tillväxt av legionella

• Att förhindra (begränsa) exponering



Tillväxtfaktorer för legionella

• Temperatur ~25-45°C

– Legionella kan tåla betydligt högre 

temperaturer

– Hetvattenspolning tveksam effekt

• Biofilm, avlagringar

• Brist på desinfektion 

• Amöbor

• Otillräcklig cirkulation

• Stillastående vatten

• Förrådsberedare

• Blindledningar

https://medical.pall.com/en/water-filtration/legionella-filtration.html
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Möjligheter att förebygga legionellasmitta

• Bygga ”rätt”…
– Tappvattenssystem, material, armaturer

• Driften
– Temperatur, rutiner, egenkontroll

– ”Särskilda åtgärder” – verifiera effekt

• Reagera på avvikelser

• Provtagning och analys
– Behov av aktionsvärden?

• Felsöka

• Åtgärder vid konstaterad förekomst eller fall
– Akuta åtgärder för att minska exponering

– Sanering och desinfektion

• Riskbedömning – vad innebär det? 
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European Technical Guidelines

• WSP (Water Safety Plan) med 15 punkter

• Temperaturkontroll

• Hantering av ledningsnätet, spolningar, desinfektion med mera

• Provtagning för analys av legionella

• Aktionsvärden

• Checklista för riskbedömning

15

European technical guidelines for the prevention, control and 
investigation of infections caused by Legionella species, June 2017

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Legionella%20GuidelinesFi
nal%20updated%20for%20ECDC%20corrections.pdf

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Legionella%20GuidelinesFinal%20updated%20for%20ECDC%20corrections.pdf
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Undvika exponering

• Aerosol vid dusch
– Val av munstycke

• Filter på tappställen
– Framförallt aktuellt inom vården

• Spola ur före användning
– Ofta högre halter i ospolat prov

• Specifika åtgärder under utredning

• Industri och arbetsplatser
– Arbetsmiljö respektive risk för tredje man
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Råd till allmänheten - exempel
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Legionella under pandemin

• Stor påverkan på antalet reserelaterade fall

• Oklart hur diagnostik av luftvägsinfektioner har påverkat upptäckta fall 

• Stillastående vattensystem har uppmärksammats
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Hantering av kyltorn - exempel

• Placering av kyltorn – undvika exponering

• Kännedom om kyltorn – underlätta smittspårning

• Kontroll genom provtagning
– Kvantitativ analys av legionella och odlingsbara mikroorganismer

– Eventuellt typning

• Bedömning enligt aktionsvärden
– ”Alarmera” vid höga halter av legionella t.ex. >100 000/l

– Informera tillsynsmyndighet

• Sanering och desinfektion 

• Gör riskbedömning
– Övergripande – innebär risk

– Detaljerad checklista för rutiner

EGENKONTROLL



• Allmänna råd (HSLF-FS 2021:11) om bassängbad

– Samt vägledning om bassängbad

• Rekommendation om provtagning av legionella

– Högtempererade bassänger med aerosol

– Halter >10 cfu/l bedöms som avvikande

– Halter >= 100 cfu/l överväga stängning

– Hänsyn till exponerade, ev. sjukdomsfall och historik

• Tappvatten (duschar) också en risk – omfattas ej

Ny tillsynsvägledning om bassängbad

Foto: Jenny Drakenlind, Scandinav bildbyrå 
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Legionella i reviderat 
dricksvattendirektiv

• Legionella som kvalitetsparameter

• Riskbaserat arbetssätt – vad är prioriterade lokaler i Sverige?
– Flerfamiljshus omfattas ej

• Parametervärde angivet:
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Kan risken hanteras?

• Kan vi förebygga tillväxt?
– Delvis! Genom medvetenhet, samarbete, regler, kunskap, bygga rätt, 

temperaturer, riskbedömning (övergripande, detaljerad), med mera…

– Få ”absoluta sanningar” om legionella

• Kan exponering förebyggas?
– Delvis! Genom medvetenhet hos verksamhetsutövare och allmänhet

– Genom hantering under pågående utredningar av förekomst och fall

• Kan förändrad lagstiftning bidra till minskad risk?
– Förhoppningsvis, det är syftet!

• Eventuellt ökade risker?
– Varmare kallvatten (klimat), fler kylanläggningar, åldrande befolkning…

• Provtagning en del i förebyggande och utredande arbete?
– Kontroller för kunskap om det egna systemet, situationsberoende

– Bedöma halter, ett pågående arbete, finns inget dos-respons-förhållande



Tack!

www.folkhalsomyndigheten.se
caroline.schonning@folkhalsomyndigheten.se


