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Bilaga 3. Intervjufrågor vid misstänkt 

legionellasmitta  
Legionella kan ha flera möjliga smittkällor. Här kommer förslag på intervjufrågor 

som kan användas när någon har smittats av legionella, och de kan ses som 

komplement till frågorna i bilaga 2. Be den intervjuade att ange tidpunkten för 

olika händelser så noggrant som möjligt. 

Frågorna kan användas av den behandlade läkaren, smittskyddsläkaren eller en 

miljö- och hälsoskyddsinspektör på kommunen. 

Boende  

 Vilken typ av boende har den smittade, till exempel villa, flerfamiljshus, 

fritidshus, särskilt boende för äldre?  

 Upplåtelseform (hyresrätt, bostadsrätt, äger boendet själv)? 

Möjliga smittkällor i hemmet 

 Vilken temperatur har ni på varmvattnet? På kallvattnet? Har det varit 

några problem med vattentemperaturen? Vet du hur tappvattensystemet ser 

ut och hur uppvärmningen av varmvattnet fungerar? 

 Vet du om det finns handdukstorkar som är kopplade till 

varmvattensystemet? (Det kan innebära risk för lägre temperaturer på 

varmvattnet och stillastående vatten om handdukstorkarna stängs av.) 

 Finns luftfuktare? Använder du någon medicinteknisk utrustning som 

kommer i kontakt med andningsvägarna, exempelvis syrgasbefuktare eller 

nebulisator?  

 Har du utfört något trädgårdsarbete (kontakt med planteringsjord eller 

kompost, använt trädgårdsslang eller liknande)?  

 Finns egen brunn?  

 Har du eller någon annan arbetat med rörmokeri i hemmet?  

Andra möjliga smittkällor  

Har du gjort något av följande inom två veckor före insjuknandet:  

 Besökt sportanläggning, badhus, bastu, spaanläggning, badat bubbelbad? 

 Varit utomlands?  
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 Bott på hotell, vandrarhem, camping eller liknande (verksamheter med 

stora ledningsnät och ojämn belastning på vattensystemen) i Sverige eller 

utomlands? 

 Vistats nära fontän, besökt biltvätt, använt högtryckstvätt, besökt 

verksamhet där vattenaerosoler (vattendimma) förekommer (till exempel 

trädgårdscenter eller mässa där bubbelbad varit uppställda)?  

 Vistats i närheten av industri eller besökt ett industriområde (med tanke på 

kyltorn)? 

 Besökt tandläkaren (risk för tillväxt i tandläkarunitar)? 

 Varit inlagd på sjukhus?  

Möjliga smittkällor på arbetsplatsen  

 Använder du duschen på arbetsplatsen eller utsätts du för andra 

vattenaerosoler i arbetet?  

 Har du ett yrke med exponering för vattenaerosoler (till exempel industri 

med biologisk rening av avlopps- eller processvatten, industri med kyltorn, 

lokalvårdare)? 

 Arbetar du med jord eller slam (till exempel grävmaskinist)? 

 Vet du om något underhållsarbete (rörmokeriarbete) på 

vattenledningssystemet som kan ha lett till att du exponerats för 

vattenaerosoler? 

Riskfaktorer  

 Har du några riskfaktorer såsom rökning, nedsatt immunförsvar eller 

kronisk sjukdom? 

Relaterade fall 

 Har andra personer i din omgivning sökt vård för lunginflammation eller 

haft liknande symtom? 
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