
Kurs 

Miljöanalys av Legionella 

Mål 

Efter avslutad kurs skall deltagarna 

erhållit utökad förståelse och kunskap 

om Legionella med tonvikt på före-

komst och spridning, hantering av 

smittrisker samt provtagning och ana-

lys. 

Kursledare 

Görel Allenstam,  har tidigare ansvarat 

för analyser av Legionella hos Folk-

hälsomyndigheten sedan 1979.  

Karsten Pedersen,  forsknings- och ut-

bildningsledare, före detta professor i 

mikrobiologi vid Göteborgs Universitet.  

Dessutom medverkar personal från 

Micans och en expert på förebyggande 

åtgärder och sanering. 

Kurslängd 

1 heldag: 8.30—16.30  

Lunch 12.00—13.00 (ingår) 

Pris 

4 200 kr per person. 

Kursdatum 

Fredag 9 mars 

Onsdag 4 april 

 

Plats 

Micans 

Mölnlycke Fabriker 9 

435 35 Mölnlycke 

Anmälan 

Gå in på http://micans.se/kurser 

(under tjänster) och ladda ner anmäl-

ningsblankett. Skicka sedan ifylld blan-

kett till info@micans.se 
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L egionella orsakar legionärssjuka och Pontiacfeber. Bakterien 
förökar sig i vatten, främst i tappvattensystem och i kyl- och 

ventilationssystem. Lagstiftningen kring risker med Legionella är 
komplex, men behovet av miljöanalys av Legionella präglar alla 
bestämmelser – man måste veta om Legionella förekommer i 
olika system. Kursen består av föreläsningar, demonstrationer i la-
boratoriet och frågestund med vår expertpanel. 

Sommaren 2017 utkom en ny, förbättrad standard för miljöanalys 
av Legionella (ISO 11731:2017) och samtidigt upphävdes de tidi-
gare gällande standarderna (ISO 11731: 1998 och ISO 11731-
2:2004). Kursen ger en kort inblick av hur provtagning och analys 
av Legionella utförs med syftet att ge en trygg grund för förståelse 
av vad ett analysprotokoll betyder. Kursen skall ge deltagarna 
grundläggande kunskap om Legionellabakteriens förekomst och 
spridning från miljön samt information om hantering av smittris-
ker.  

Kursinnehåll 

• Nationell lagstiftning  

• Förekomst i miljön och olika vattensystem 

• Smittspårning  

• Miljöanalys av Legionella enligt den nya, 

förbättrade standarden: ISO 11731:2017 

• Förebyggande åtgärder och sanering 

• Expertpanelen svarar på frågor i diskuss-

ionsgrupper 

• Demonstration av miljöanalys av Legionella 


