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Er Danmark en

banarepublik?

En bundplacering i Europa

Dårligere end Rumænien

- Det kan vi ikke være

bekendt

Det er tid til forandring
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VI BEHØVER FORANDRING
VI KAN IKKE FORSÆTTE MED AT GØRE DET SAMME



max. 25 smittede
om året

Vi skal have et mål

Svarende til Finland



Opdatering af vejledninger og
uddannelse
Kontrol med installationer og vandkvalitet
Hurtigere løsning af bakterieproblemer
Sporing af smittekilde samme dag

1.

2.
3.
4.

HVORDAN?



IWA-publikation: NEED FOR SPEED

Suppler akkrediterede vandanalyser

med bakteriologiske 2nd gen. ATP 

og qPCR hurtig-analyser

Forebyg bakterieproblemer

Spor årsagen til legionella den første time/dag



Moderne analyseværktøjer

Mobilt LuminUltra QGA 2nd gen. ATP

Præcision: cATP 0,1 pg/ml

Vandanalyse på 5 minutter

Mobilt LuminUltra GeneCount qPCR

Total legionella på 90 minutter



Er hurtig-analyserne akkrediterede ligesom laboratoriernes

bakteriologiske vandanalyser og legionellatest?

Der er ingen krav om akkreditering af analyseværktøjer til hurtig

monitorering og sporing af bakterieårsager

De er mere præcise - de er hurtigere - de sparer liv og omkostninger



5 hurtig-analyser screener en ejendom

for legionellarisiko på 1 time

Er bakterieniveauet for højt?

Test for legionella på stedet med qPCR

Tjek og rens installationen for biofilm og slam

Test igen med hurtig-analyser - bestil akkrediteret vandprøve



I samarbejde med ISS

Legionellakontrol af 80 ejendomme

for Bygningsstyrelsen på èn uge

Kontrolplan udviklet med RAMBØLL

Rensning af en del af

ejendommene er i gang



Ved legionellaforurening spores smittekilden samme dag. 
Det sparer tid og omkostninger. 
Færre bliver smittede. 
Bygningerne er i drift hurtigere

Periodisk monitorering af vandkvalitet i ejendomme giver færre
smittede, invaliderede og døde

Samme dag patienter konstateres smittet kan myndighederne få sporet
smittekilden, så den kan blive stoppet for at undgå flere smittede.

Hvad opnår vi med nye analyseværktøjer?



Fortiden
Mange smittede/døde
Langsom kildesporing
Tidskrævende
problemløsning
Bygninger ude af drift
Høje omkostninger

NU
Sporing af alle smittekilder
samme dag
Start af rensning uden
forsinkelser
Dokumentation af vandkvalitet
straks efter rensning
Mindre smitterisiko, færre
omkostninger



Appel - Skal vi sammen
nå ned fra 269 til kun 25 smittede

i løbet af 5 år?

bruge vores indflydelse og få suppleret
værktøjskassen med hurtig-analyser?

videreudvikle vejledningerne med
periodisk kontrol for legionella? 


