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Allmänt

Legionella kan ge lunginflammation, främst hos patienter med gravt nedsatt
immunförsvar. Smitta sker via inandning av vattenaerosol, d v s finfördelade
vattendroppar, med legionellaförorenat vatten. Risken ökar ju mindre
vattendropparna är.
Smitta kan också ske via aspiration av legionellaförorenat vatten.
Smitta från person till person förekommer inte.
Inom Region Kronoberg har respektive sjukhus kontinuerlig övervakning av
vattentemperatur.
Mikrobiologisk kontroll utförs också.
Inom vissa byggnader sker regelbunden spolning med hetvatten i förebyggande
syfte.
För att undvika areosolbildning ska duschhuvuden ha stora hål och slangar bör
vara korta.
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Fastigheter
Duschhuvud och slang byts
vart 3:e år.
På vårdavdelning med patienter
med gravt nedsatt
infektionsförsvar byts duschhuvud
och slang årligen alternativt
rengörs och desinfekteras i
diskdesinfektor med insats för
genomspolning.

När blandare med avrinning finns: Tänk
på att hänga upp duschhuvudet så att
slangen töms.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Använd speciellt duschhuvud med
filter.
Dessa erhålls från fastigheter på CLV och
LL.
Alternativt kan slang utan duschhuvud
användas i avvaktan på att duschhuvud
med filter monteras på duschslangen.


Om risk för att svälja fel finns –
överväg flaskvatten.



Spolas en gång per vecka.

Om avrinning via blandaren saknas:


Verksamheten

Verksamheten

Fastigheter

Lossa slangen från blandaren och
häng upp så att handtag och slang
töms på vatten.

När avdelning öppnar:



Montera åter duschslangar.
Samtliga tappställen genomspolas
med kallt vatten i tre minuter och
varmt vatten i tre minuter.

Referenser:
BOV (Byggenskap och Vårdhygien. Vårdhygieniska aspekter vid ny- och
ombyggnation samt renovering av vårdlokaler)

Nationella Vårdhandboken Legionella, förebyggande åtgärder

Vid upptäckt av felaktig information eller länk var vänlig kontakta faktaägare.
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