
KONTROL FOR LEGIONELLA I VAND
Statens Serum Institut tilbyder nu analyser, der er målrettet til kontrol af 
bruservand i svømmehaller, idrætshaller samt vand i lukkede anlæg og lign.  

SSI har lang erfaring med forskning i og analyse af Legionella bakterier. Vi kan undersøge præcis hvil-
ken type Legionella der findes i vandet, hvilket er til stor hjælp i forbindelse med bekæmpelse og opkla-
ringsarbejde.

Rabataftale
SSI tilbyder en rabataftale afhængig af antallet af prøver I sender ind over et år.  

SSI leverer prøvetagningsflasker, der fyldes med vand fra systemet. Prøveflaskerne sendes efter 
behov til SSI, som undersøger vandet for indhold og type af Legionella.

Viser prøven et forhøjet niveau af bakterier, yder SSI faglig bistand til
eventuelle yderligere tiltag.

Udvidet typning og identifikation
Ikke alle typer af Legionella er lige sygdomsfremkaldende. De fleste arter er slet ikke eller meget 
sjældent årsag til sygdom hos mennesker. Legionella pneumophila og specielt en lille undergruppe er 
årsag til de fleste tilfælde af Legionærsygdom.

SSI tilbyder også endelig identifikation af alle Legionella arter samt endelig sero- og subgruppe-
bestemmelse af de påviste Legionella pneumophila.



Kontrol for Legionella i vand

Kontakt
For yderligere information, kontakt 

Statens Serum Institut 
Diagnostisk Infektionsberedskab
Søren Uldum 
T  +45 3268 3194
@ legionella@ssi.dk

Hvordan gør vi?
SSI vil gerne rådgive om, hvor mange prøver vi 
mener er relevante at tage fra netop jeres vand-
system og hvor de bør tages. 

Ved jeres bestilling sender SSI prøvetagnings-
materialet. I tapper vandet og sender det til 
analyse på SSI.

Fakta om Legionella
Legionellabakterier lever og formerer sig i våde 
og fugtige miljøer, ved temperaturer mellem 25 
og 45 grader. 

SSI anbefaler, at der ikke er mere end 1000 
Legionella bakterier pr. liter vand ved konstant 
temperatur. 

Mennesker kan blive smittet ved at indånde små 
dråber vand – såkaldte aerosoler, som indeholder 
bakterien. Aerosoler dannes fx. i brusebade og 
boblebade.

Læs mere på: www.ssi.dk/legionella

Prisliste

Enkeltanalyse Pris ex moms 2023

Serogruppebestemmelse af Legionella Kr. 1.114,00

Rabataftale

Legionella: Dyrkning af vandprøve, 1-8 analyser pr. år Kr. 1.827,00 pr. analyse

Legionella: Dyrkning af vandprøve, 9-25 analyser pr. år  Kr. 1.373,00 pr. analyse

Legionella: Dyrkning af vandprøve, mere end 25 analyser pr. år   Kr. 1.247,00 pr. analyse
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