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Kvalitetssystemet  
Midtre Namdal Samkommune 
MNS Kommuneoverlege 
 

Dok.ID:    MNS.  
Revidert: [] 
Ansvarlig:Spesialkonsulent miljørettet 
helsevern 

 TEMAINNDELT SJEKKLISTE VED STATUSKARTLEGGING AV FOREBYGGING AV LEGIONELLA SMITTE  
 

Virksomhet: Velg Utfylt av:            Dato:       

 
Tilsynsmyndigheten gjør oppmerksom på at denne sjekklista ikke er utfyllende i forhold til forskriftens krav som er beskrevet i veilederen, og at det kan bli gitt avvik på 
forhold som ikke er beskrevet i punktene nedenfor. For detaljene må hovedteksten under de ulike § i veilederen leses, men hovedkrav er dekket. 
 
 
JA-svar skal kunne dokumenteres med henvisning til elektronisk dokument eller papirutgave. NEI-svar skal kommenteres og begrunnes. 

KODE ANSVAR OG ROLLER Ref. Svar Henvisning/kommentar 

1 
Er ansvar, roller og oppgaver, for forebygging av legionellasmitte, relatert til tekniske 
vannforsyningssystem beskrevet? 

 
  

2 
Er ansvar, roller og oppgaver, for forebygging av legionellasmitte, relatert til andre typer utstyr som 
kan være vekstsoner eller spre legionellabakterier beskrevet? 
- Herunder medisinsk teknisk utstyr 

 
  

KODE INTERNKONTROLL-DOKUMENTASJON Ref. Svar Henvisning/kommentar 

3 Prosedyre for rengjøring og desinfeksjon av vannfordelingsutstyr    

4 
Prosedyre for rengjøring og desinfeksjon av annet teknisk utstyr som kan være vekstsoner eller spre 
legionellabakterier 

 
  

5 
Prosedyre for mikrobiologisk prøvetaking med tanke på vekst av legionellabakterier i 
vannforsyningsanlegg og andre typer innretninger, herunder hvor i systemene prøvetakingen skal skje. 

 
  

6 Prosedyre for kontroll, kvalitetssikring og risikovurdering relatert til legionella-risiko    

7 
Prosedyre for opplæring av personell, som arbeider med vannforsyningsanlegg og andre innretninger 
som er relevante, i forebygging av legionellasmitte 

 
  

8 Prosedyre for oppdatering av risikovurdering    

9 Prosedyre for forebyggende aktiviteter relatert til vannforsyningsanlegg og andre innretninger    

10 Prosedyre for håndtering av utbrudd eller mistanke om utbrudd av legionella-sykdom    

11 Prosedyre for vannbehandling for å forebygge etablering av legionella i systemene    

KODE RISIKOVURDERING Ref. Svar Henvisning/kommentar 

12 Identifikasjon av installasjoner som kan innebære risiko for vekst av legionellabakterier    

13 - Blindrør / blindsoner    
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14 - Ytterpunkter    

15 - Lite brukte innretninger    

16 - Spredere av aerosoler (blant annet dusjhoder)    

17 - Varmtvannstanker    

18 - Sirkulasjonssystemer    

19 - Rørsystem med vanntemperaturer ≥ 20 °C og ≤ 60 °C    

20 
Identifikasjon fra hvilke deler av disse installasjonene at det kan skje spredning i form av aerosoler som 
kan inneholde legionellabakterier 

 
  

21 - Dusjhoder    

22 - Boblebad    

23 - Luftskrubbere    

24 - Luftbefuktningsanlegg    

25 - Fontene    

26 - nøddusjer    

27 - Vaskestasjoner med handdusj for. eks. kjøkken    

28 Kartlegging av mulige risikoområder for legionellavekst i aktuelle installasjoner     

29 Sannsynlighetsvurdering vedrørende legionellavekst i risikoområdene    

30 Eksponeringspotensialet – hvor mange kan bli eksponert for legionellaforurenset aerosol    

31 
Beskrivelse av hva som er gjort for å forhindre overføring av legionellabakterier, og resultatene av 
tiltakene 

 
  

32 Prosedyre for handtering av utbrudd eller mistanke om utbrudd    

KODE Dokumentasjon  Svar Henvisning/kommentar 

33 Oversikt over prøvetakingssteder for mikrobiologiske prøver    

34 
Dokumentasjon på rutinemessig utførte mikrobiologiske prøver av mulige legionella-bakterier i vann, 
iht. prosedyre for prøvetaking, over en periode på 5 år 

 
  

35 Dokumentasjon på gjennomført vedlikehold og forebyggende aktiviteter    

36 Dokumentasjon på gjennomført vedlikehold og forebyggende aktiviteter over en 5 års periode    

37 Beskrivelse av behandlingsmetoder    

     

     

     

     

     

 


