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Vilka på myndigheten är inblandade i arbetet?
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Vilka patogena mikroorganismer och
hur sprids de?
• Fekalt-oralt
– Bakterier: salmonella, patogena E. coli, shigella och campylobacter
– Virus: adenovirus, norovirus, rotavirus, astrovirus, enterovirus, hepatit A
och hepatit E
– Protozoer: cryptosporidium, giardia och microsporidia

• Övriga spridningsvägar
– Biofilmen av betydelse för spridning av legionella, pseudomonas, atypiska
mykobakterier och vissa amöbor
– Luftvägssymtom kan orsakas av allergiska reaktioner eller inandning av endotoxiner

• Passiv smittspridning (personer, i undantagsfall djur, bärare)
– Stafylokocker (Staphylococcus aereus) opportunistiska patogener som kan orsaka
hudinfektioner och sårinfektioner
– Mollusker och vårtor
– Leptospira enda relevanta zoonosen (men ovanlig)
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Analys av patogena mikroorganismer
Ofta dyrare och mer tidskrävande analyser

Legionella
• Orsakar svår lunginflammation
• Oftast äldre eller
immunnedsatta personer
• Pontiacfeber

Utförs vid:
• Konkret misstanke om
specifikt smittämne

Pseudomonas aeruginosa

• Konstaterad sjukdom hos
patient (vid smittspårning)
EHEC

• Öroninflammation
• Infektioner i huden
• Tidig indikation på dålig
desinfektion

• Utbrottsutredningar
• Studier

Norovirus

• Egenkontroll

Campylobakter

Magsjuka

Giardia

Salmonella

Cryptosporidium
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Mikroorganismer i bassängbad
• Legionella

• Cryptosporidium
• Pseudomonas aeruginosa

Smittspridning –
förekomst, händelser
och fall, risker

• Några andra mikroorganismer
• Förekomst av mikroorganismer och laboratorieaspekter
• Andra typer av bassänganläggningar och verksamheter

Sid 8. 2019-03-07

Legionella (LEE-juh-nell-a)

Legionellainfektion
Legionärssjuka

Pontiacfeber

Symtom

Lunginflammation
Hög feber
Andningssvårigheter
Torrhosta
Muskelvärk
Diarré (hos 25–50 %)
Illamående, kräkningar och
buksmärta (hos 10–20 %)
Förvirring

Influensaliknande symtom
Feber
Trötthet
Huvudvärk
Muskelvärk

Inkubationstid

2–14 dagar,
normalt 5–6 dagar

5 h–3 dagar,
normalt 24–38 h

Antal som insjuknar
vid ett smittotillfälle

0,4–14 % (på sjukhus)
0,1–5 %

> 95 %
(ex. vid bad i bubbelpool)

Dödlighet

5–20 %

0%

Behandling med antibiotika. I vissa fall respirator eller ECMO.
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Legionellainfektion:
Legionärssjuka och Pontiacfeber
• Hur vi blir smittade
– Inandning av aerosol (vattendroppar i storlek 1-5 μm)
– Inandning av jord (damm)
– Från en källa innehållande legionella, oftast vatten
som penetreras djupt ned i lungorna
– Smittar normalt ej via dryck, men aspiration förekommer
– Ej person till personsmitta

• Riskfaktorer
– Ålder (>40 år)
– Män är oftare drabbade än kvinnor
– Alkoholism och rökning
– Nedsatt immunförsvar (på grund av sjukdomstillstånd eller behandling)
– Diabetes
– Nedsatt njurfunktion
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Legionella

Antalet fall av legionellainfektion 2001–2017

 2017: Totalt rapporterades 196 legionellafall
• 125 smittades i Sverige och 64 utomlands
• Incidensen ökande till 1,9 jämfört med tidigare
runt 1,5 fall per 100 000 invånare och år
 2018: cirka 200 fall
Sid 12. 2019-03-07

Legionella i uppdaterade allmänna råd
för bassängbad?
• Mer om legionella
• Högtempererade bassänger - riskanläggningar
• Tappvatten (duschar) ett vanligare problem
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Riskfaktorer - bassängbad
• Temperatur – en viktig faktor för legionella
• Kallvattenbassänger (pooler)
– Om >25 °C i någon del

• Varmvattenbassänger (spa pooler, bubbelbad, jacuzzis, badtunnor)
– Optimala temperaturer för tillväxt, tillgång på näring, mycket yta för biofilm att
utvecklas på, aerosol

• Riskfaktorer enligt WHO
– Näringsämnen, t.ex. större risk om spa behandlingar med lera eller tång/sjögräs
– Turbulensen i bubbelpooler ökar risken för näringsämnen från hud,
kosmetika, hudlotion, mm
– Tidsintervallen mellan bubbelfunktioner för korta – lägre residual av
desinfektionsmedel

• Fall av legionella kopplade till spabad, ej ”vanlig” bassäng
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Förekomst och sjukdomsfall
Bedömning av förekomst och antal sjukdomsfall för olika smittkällor
där legionellabakterier kan förökas, XXX=vanlig, XX=måttlig,
X=sparsam, (X)=misstänkt
Smittkälla

Förekomst

Sjukdomsfall

Kommentar

Ger främst Pontiacfeber

Simbassänger

X

Bubbelpooler,
SPA-bad

XX

XX

Bubbelbadkar

X

X

Badtunna,
träbadkar

X

X

XXX

XXX

Duschvatten
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Vanlig smittkälla

Inträffade fall och utbrott av legionella
• Legionärssjuka (LD) och Pontiacfeber orsakade av bubbelpooler
– Både privata bubbelpooler och allmänna

– Tredje vanligaste orsak till legionärssjuka (inkl. hot tubs; WHO, 2006)
– Oklart varför exponerade får olika sjukdomar

• Även kopplat till utställningsexemplar
– Blomsterutställning i Nederländerna 1999, 188 fall, 21 dödsfall
– Belgien 1999, 93 fall, 5 dödsfall

• Arbetsmiljörisk
– Vid rengöring av filter och andra ställen där bakterier kan ansamlas

– Legionella, mykobakterier (bubbelpoolsalveolit)

• Legionella i lungorna vid drunkningstillbud
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Utbrott av legionellainfektion i Sverige som
har kopplats till bad
Smittkälla

Ort

År

SPA-anläggning

Lycksele

1999

Bubbelpool

Skövde

Bubbelpool,
eventuellt fontän

Legionellaart
och typ

Kommentar kring
utbrottet

27

Legionella
micdadei

Troligen första kända
utbrottet av Pontiacfeber.

2002

23

L. pneumophila Stort utbrott av
sg 3
Pontiacfeber kopplat till
bubbelpool där nästan alla
exponerade blev sjuka.

Gävle

2004

29

L. pneumophila 2 insjuknade i
sg 1, subtyp
legionärssjuka, 27 i
Philadelphia
Pontiacfeber.

Reningsanläggning
till bubbelpool

Torsby

2007

3

L. bozemanii

Bubbelpool

Karlstad

2014

7

L. pneumophila Friska personer som
sg 1, ST363
insjuknade i
legionärssjuka eller
Pontiacfeber vid spa-bad.
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Antal
fall

Arbetsmiljörelaterat
misstänkt utbrott, ovanlig
exponering.

Socialstyrelsens handbok
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/publikationsarkiv/b/bassangbad-halsorisker-regler-och-skotsel/

• Desinfektionsmedlens effekt försämras med högre temperatur
• Inte meningsfullt att rutinmässigt mäta halten legionellabakterier
– Oklart vid vilka halter och omständigheter som legionella är smittsamt

• Smittspårning vid konstaterade fall
• Gäller det alla typer av bassänger?
• Prover tas ändå, vet ni, vet vi hur många?
• Hur agera på förekomst av legionella?
– OK med några få, troligen ej risk
– Några få indikerar problem i andra delar av systemet, vidare undersökning
– Inte OK att påvisa (”nolltolerans”) – åtgärder krävs
– Överväga stängning vid förekomst (Handboken)
– Överväga stängning vid misstanke om förekomst (Handboken)
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Analys av legionella - vilka prover tas?
• Ett par kunder som analyserar för legionella (tidigare FOHM)
– Påvisat legionella tidigare
– Kopplat till smittspårning

• Enstaka legionella per liter
– Något högre i olika reningssteg (t.ex. filter)

• Smittspårningar
– Bassäng har varit misstänkt
– Ej fastställd som smittkälla

• Provtagning av bubbelpool i samband med fall (WHO, 2006)
– Svabbar från kranar, luftintag mm.
– Vattenprov från bassäng, filterhus och balanstank
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Projekt varmvattenbassäng
• Positiva provsvar har erhållits på 17 anläggningar –
i sammanlagt 6 bassänger, 10 duschar och vid 4 ytprov
•

Antal provtagna
bassänger

Legionella

Heterotrofa bakterier

Pseudomonas
aeruginosa

51

6 (12 %)

3 (6 %)

0

• Halterna av Legionella var
– i simbassänger: 3 cfu/L, 34 cfu/L, 80 cfu/L
– I bubbelpooler: 11 cfu/L, 100 cfu/L, 190 cfu/L

• Vattentemperaturer 32,2 – 38,2ºC
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Rekommendationer
England (HPA och HSE),
en särskild för spa pools

Folkehelseinstituttet
(FHI), Norge

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
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Aktionsvärden
• Europeisk expertgrupp: provtagning för legionella kvartalsvis
– 100-1000 cfu/L: omprov, eller tömma och desinficera, nya prov efter 1-4 veckor
– >1000 cfu/L: omedelbar stängning, chockklorering, stängd tills legionella inte
påvisas och uppdaterad riskvärdering gjord

• England
– Motsvarande europeiska, <100 cfu/L bedöms som ”under kontroll”

• FHI: Regelbundna analyser av legionella t.ex. 4 ggr per år
– Påvisas – omedelbar stängning
– Öppning efter grundlig rengöring och effekten av åtgärder visats med analyser

• WHO
– Mål: Legionella (även andra mikroorganismer) ska vara ”under detektionsnivån”
– Anger rekommendationer/lagstiftning i andra länder för hot tubs
(>30°C, aerosoler kan bildas)
– Vissa har nolltolerans (USA, Österrike)
– Upp till 1000 cfu/L (Tyskland DIN, Tjeckien)
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Utbrott och smittspårning
• Miljökontorets roll att smittspåra vid objektburen smitta
• Smittskyddsenheten, initierar smittspårning och har hand om
patientsidan

• Mål att ha isolat från patient och miljö för att jämföra med olika
typningsmetoder
• Prover tas ofta från hemmet, arbetsplats, vårdinrättning
– Varmvatten och/eller kallvatten

• Vattenanalys på kommersiellt laboratorium
• Folkhälsomyndigheten utför typning (patient + miljö)
• Fastighetsägarens (nyttjanderättshavarens/verksamhetsutövarens)
ansvar
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Smittspårning av legionella –
upphandling av miljöanalyser
• Rutiner för
– Särskilja smittspårningar
– Bred analys
– Spara prover
– Snabb återkoppling

• Isolat (odling) krävs för vidare typning

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/publikationsarkiv/s/smittsparning-av-legionella-att-tanka-pa-vidupphandling-av-miljoanalyser
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• Jämför olika gener, får en sekvenstyp (ST) beroende på
kombinationen av 7 olika gener
• ”Standardmetod” i Europa
• Exempel:
– Två patienter i Sverige diagnostiserade med
Legionella pneumophila sg 1, ST 42
– Prover tagna i hemmen negativa i odling
– Epidemiologisk utredning ledde till bubbelpool på hotell i Ungern
– Prov från bubbelpoolen skickat till SMI och typat till samma ST
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http://www.bing.com/images/search?q=bubbelpool&qpvt=bubbelpool&FORM=IGRE#view=detail
&id=81E9554D330D56FCF58ED04AC557EFB1C4638E50&selectedIndex=2

Sekvensbaserad typning (SBT)

Riskvärderingar - riskanalys
• ”The risk of Legionnaires’ disease from swimming pools, spas and
hot tubs is low if they are well managed.” (WHO, 2006)
• FHI, Norge: Bubbelpool kategoriserat som högsta riskklassen för
spridning av legionella.
• Viktigt göra individuell riskbedömning.
• Systematisk genomgång av sitt system.

• Plan för provtagning kan ingå. Utbildning och dokumentation också
delar i en riskanalys.
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Legionella i bassänger sammanfattande
• Hur ska förekomst tolkas?
• Beroende på var provet är taget

• Kan indikera tillväxt på någon plats i systemet
– Beläggning på värmeväxlare, växt i balanstanken, biofilm på material i
bassängen…

• Risk beroende på
– Vem som exponeras
– Aerosolbildning
– Halt i det vatten som bildar aerosol

• Påvisas legionella i bassängbadet
– Spåra källan och identifiera den tekniska orsaken
– Vidare åtgärder…
– Rekommendationerna varierar
Sid 27.

Kunskapssammanställning om
legionella i miljön
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Cryptosporidium

Cryptosporidium
• Lyfts i handboken som en relevant patogen
• Desinfektionsmedel ska ha effekt mot
bakterier och virus
– Cryptosporidium tålig mot klor
– Reduktion av vissa filter

• Hittills bara ett (två!) känt utbrott via bassäng i Sverige
– 2002, 800-1000 fall
– Fekal olycka
– 10 % sekundärfall

• Stängde bassänger i samband med utbrotten i Östersund
och Skellefteå
• Vanlig smittväg i England och USA, utbrottsbeskrivningar från
Australien
– Även välskött pool med klor och UV
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Cryptosporidium forts.
• Crypto på daghem
– Utbrottet ledde till påtalandet av att inte ha
plaskpooler på daghem

• Hygienrutiner vid fekala olyckor
• Utbrott i England, påtalar filtrering
– Ökad förekomst av utbrott pga. ökad förekomst i befolkningen,
– Minskat antal dricksvattenburna utbrott -> högre andel via pool

• Atlanta, USA, 160 prover på backspolningsfilter
– 6,2 % positiva för Giardia, 1,2 % för Cryptosporidium, 0,6 % båda

• CDC: Orsakar flest fall av RWI:s (recreational water illnesses)
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Badvatten som smittkälla för Cryptosporidium

Antal utbrott och typ av smittkälla för
Cryptosporidium i England och Wales 1992–2012

Antal utbrott associerade med badvatten per år
i USA åren 1978–2012 (CDC)
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Problem som bidragit till utbrott av
cryptosporidios
• Felaktig pooldesign och konstruktion
• Avlopp korskopplingar

• Fekala olyckor från badare
• Hög badbelastning
• Otillräcklig hantering och borttagning av fekalier
• Otillräckligt agerande vid fekala händelser

• Otillräcklig poolvattencirkulation, flockning och filtrering
• Backspolningsproblem för filter
• Otillräckliga backspolningsrutiner
• Otillräckligt fungerande desinfektion med UV och ozon
Enligt Public Health Wales och Public Health England
http://www.wales.nhs.uk/sites3/page.cfm?orgid=457&pid=49029
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Metoder för detektion
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ISO 15553:2006 Water quality -Isolation and identification of
Cryptosporidium oocysts and Giardia
cysts from water

Fekala olyckor exempel på kvantitativ riskvärdering
• Troligen det som innebär störst risk
• Exempel:
• 1 miljon oocystor per ml diarré x 150 ml diarré = 150 miljoner
oocystor till poolen.

• I en 25 m pool (450 m3) blir då medelkoncentrationen
333 oocystor per liter.
• Barn i åldrarna 6–18 år sväljer i genomsnitt 37 ml poolvatten under
en träningsperiod och sväljer då 12 oocystor.

• 12 oocystor är mer än tillräckligt för att orsaka infektion.
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Pseudomonas

Pseudomonas aeruginosa
• Vanligt förekommande miljöbakterie

• Del av hudens mikroflora
• Exponering

– Hud vid bad i badtunnor
– Lungor vid inandning av aerosoler

• Opportunistisk patogen

– Infektioner i sår, öron, ögon
– Hud (Hot tub rash)
– Allmän sjukdomskänsla

• Ej anmälningspliktig,
antibiotikaresistens övervakas
• Åtgärder i bassäng och personlig
hygien (ta av badkläder)
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Exempel på fall och utbrott orskade
av Pseudomonas aeruginosa
• USA: 1999–2008 rapporterades 52 utbrott av hudinfektioner
orsakade av P. aeruginosa med sammanlagt 955 fall.

• Norge: Ett utbrott av Pseudomonas follikulit, 6 personer som badat
i samma bubbelbad drabbades.
• Poolparty (hot tub): 33 barn drabbades av hudinfektion - varbölder
av olika allvarlighetsgrad inom 6–48 timmar.

• Österrike: Ett dödligt fall av lunginflammation, hot tub på hotell.
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Pseudomonas som indikator
• Bassängbad – ”nolltolerans” i Sverige
• (Livsmedel – flaskvatten)
• Ej ett hälsogränsvärde
• Processindikator – brister i teknik eller process
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Upprepad förekomst av Pseudomonas i
Gustavsviksbadet i Örebro (2002–2003)
• Upprepad förekomst av Pseudomonas vid
provtagningar
• Inga problem i anläggningen som
kunde förklara tillväxten
• Åtgärder hjälpte inte
• Provtagningsstången förorenade proverna
via att provtagaren tog på korken -> falskt positiva svar på
förekomst av Pseudomonas i bassängen
• Samma typ av Pseudomonas i bassängvattnet som på stången
• Teori om spridning från hunden i bakluckan…
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Laboratorieaspekter
• Indikatorer och patogener
• Metodik
– För olika typer av vatten

• Riktvärden
– Olika patogener
– Olika typer av bad

• Orsak till provtagning och analys
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Anledning att provta
• Rutinkontroller inom egenkontrollen
• Utredning av tekniska problem
Vid konstaterat förhöjda halter av mikroorganismer kan en utredning av
anledningen till tillväxt behöva göras och då kan det vara nödvändigt att ta
prover för analys på ett mer omfattande sätt än vid de normala kontrollerna
som görs. Exempel kan vara provtagning av olika ytor i
bassänganläggningen inklusive reningsanläggningen.
• Smittspårning
Utredning av ett fall eller utbrott kräver särskilda insatser från såväl
verksamhetsutövare som ansvariga myndigheter och laboratorier som

analyserar vattenprover respektive patientprover. Viktiga aspekter är smidig
hantering av prover och typning av organismerna för att kunna undersöka
samband mellan patient och miljö.
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Plaskdammar
• Grunda utomhusbad som främst riktar sig till små barn
• Kan förorenas av fåglar, de badande, omgivande ytor
• Desinfektion kan vara problematisk
• Studie Stockholm stad (ett 50-tal plaskdammar)
– Resultatet från plaskdammarna 2009–2014 var att i ett fåtal prover (0–8 %)
påvisades Pseudomonas men i 7–33 % av proverna överskreds riktvärdet för
heterotrofer.
http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1778179
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Träbadkar
• Ämnen som finns i träet kan
utgöra näring för bakterier och
orsaka tillväxt.
• För att förebygga smitta behövs
därför ordentlig rengöring,
desinfektion, frekvent byte av
vatten med mera.
• Särskilt riskabelt är
användningen av naturvatten
från sjö eller hav då det
innehåller en större mängd
mikroorganismer redan från
början.
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Enkät om träbadkar till kommuner (2004)
• Fyra kommuner rapporterade att de hade kännedom om
insjuknande efter bad i trätunnor
– Legionella, Pseudomonas

• Typ av vatten, byte av vatten
• Desinfektion, rening och rengöring
• Provtagning och bedömning
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Vibriobakterier
• Kan finnas i de flesta badvatten om vattentemperaturen
har varit över 20 ºC
• Anmälningspliktig 2004 och det året rapporterades ett fall av
badsårsfeber
– Badat utomhus i en badtunna av trä fylld med vatten från Östersjön

• Fler fall varma somrar
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Andra hälsofaror i badvatten
• Vibrio spp

– V. cholerae ej toxin, V. alginolyticus, V.
vulnificus, V. parahemolyticus
– Sårinfektioner, sepsis,
öroninflammation, tarminfektion

• Finns naturligt i vattnet, tillväxt
gynnas >20°C
• Provtagning inte aktuellt
• Råd: Undvika bad om man har
betydande, öppna sår

• Badklåda – orsakas av cerkarier, ”fågelbilharzia” ingen provtagning
av vatten, gynnas av varmt vatten
• Algtoxiner – oftast ingen provtagning av vatten
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Sammanfattning av hälsorisker
orsakade av mikroorganismer i bassängbad
• Bassängbad kan i sällsynta fall orsaka allvarliga infektioner.
• Personer med nedsatt skydd mot infektioner är extra känsliga.
• Större utbrott av smitta kopplat till bassängbad ovanligt.

• Mindre allvarliga, oftast självläkande tillstånd kopplat till
bassängbad (hudbesvär, öroninfektioner) är sannolikt vanligt.
• Förebyggande åtgärder effektiva (rening, desinfektion).
• Kontinuerlig övervakning av vattenkvaliteten viktig.
• Bubbelpooler och liknande innebär troligen en större risk.
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Tack för att ni lyssnade!

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

