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VA-kommitté

Uppdrag:
– Skapa och underhålla en 

vattensäkerhetsplan 
• Riskinventering
• Kontrollmetoder
• Löpande underhåll
• Åtgärdsprotokoll

– Krisberedskap 
• Sammankallas vid utredning av misstänkt 

vattenrelaterat problem.

– Remissinstans för VA-frågor vid 
nyinstallation och byggprocesser. 

– Bidra till utbildning och kunskap hos 
personal på SUS om VA-frågor.

– Årlig revisionsrapport av VA-kommitténs 
arbete.



Deltagare
Representant för Namn Ansvarsområde
SUS Ordf VA-kommittén
IT/MT service SUS Sekreterare VA-

kommittén samt expert 
MT-produkter

Farmaci Dialys, kvalitetssäkring
SUS kontinuitetsplanering Risk, kris och katastrof
Chefläkare Patientsäkerhet
Regionservice Strateg i vattenfrågor 

samt ansvarig 
Regionservice

Regionservice Fastighetsförvaltning 
Lund 

Fastighet

Regionservice Fastighetsförvaltning 
Malmö 

Fastighet

Regionservice/fastighetsdrift Lund Drift
Regionservice/fastighetsdrift  
Malmö 

Drift

Vårdhygien 
(läkare och sjuksköterska)

Vårdhygien

Mikrobiologi Mikrobiologi

Miljö Miljö



Kunskapsutbyte

• Principiell uppbyggnad av systemen

• Mikrobiologi

• Vårdhygien

• Kris, katastrof

• Ansvarsfördelning



KV(1) –kallvatten, råvatten

Kran

Tvättställ

Dusch

KV2 – avhärdat

Via VVX  

varmvatten

Kallt

diskdesinfektorer

KV3 -avjoniserat, processvatten, 
R0-vatten

Autoklav
Diskdesinfektor

slutsköljvatten



Undercentral 
Uppvärmning varmvattenIn
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Tappställen

Kallvatten
< 20 grader

Varmvatten
60 grader när lämnar UC
>50 grader i returen

Avhärdning



Identifiera risker

 

Vattensäkerhetsplan





Rutiner vid avstängning och 
underhållsarbete

• Spolning - provtagning

• Reservvatten



Kvalitetsdokument för distribution av 
dricksvatten



Kvalitetsdokument för distribution av 
dricksvatten

Syfte:
• Att säkerställa att distributionen av vatten i sjukhusets 

ledningsnät till alla delar uppfyller kraven på dricksvatten 
enligt SLVFS 2001:30, och i förekommande fall, andra ställda 
krav som då särskilt definieras för berörd enhet.

Ansvar:
• Förvaltningen Regionservice ansvarar för driften av 

sjukhusets fasta distributionsanläggning. Verksamheter inom 
sjukhuset som har egen reningsutrustning/apparatur 
omfattas inte.

• Skånes Universitetssjukhus vattenkommitté är en stödjande, 
multidisciplinär och samordnande funktion som även kan 
sammankallas vid behov av krisberedskap. Se bilaga för 
uppdragsbeskrivning.

• Enskilda verksamheter ansvarar själv för att deras tappställen 
sköts på rätt sätt, samt om behov föreligger, att 
ingångsvatten kontrolleras särskilt för att uppfylla krav för 
speciell utrustning eller syfte (exv. dialys-, eller 
laboratorieverksamhet).

Undersökningar och kontrollprogram:
• Kemisk och mikrobiologisk kvalitetskontroll av sjukhusets 

dricksvatten för att bedöma tjänlighet, skall utföra minst 2 
gg/år avseende provparametrar som föreskrivs i SLVFS 
2001:30. Provtagning ska alltid utföras på sjukhusets 
dialysavdelningar (se bilaga 2 för fasta provtagningspunkter).

• Övriga provpunkter på sjukhuset kan variera, men ska 
redovisas i den årliga riskinventeringen.

• Hur provtagning ska utföras hänvisas till anvisning från det 
laboratorium som ska utföra analysen.

• Ackrediterat laboratorium ska alltid anlitas för analys.
• Vid frågor avseende provtagning kan expertis inom 

Vattenkommittén konsulteras.
• Resultaten registreras på Vattenanalyssvar bilaga 3



Dricksvattenkvalitet 
Mikrobiologiska gränsvärden SLVFS 2001:30 (LIVSFS 2017:2)

Mikrobiologisk parameter Provtagnings-punkt Tjänligt med 
anmärkning

Otjänligt

Aktinomyceter Dricksvatten hos användaren 100/100 ml

Clostridium perfringens Dricksvatten hos användaren Påvisad i 100 ml

Förpackat dricksvatten Påvisad i 250 ml

Escherichia coli (E. coli) Utgående dricksvatten Påvisad i 100 ml

Dricksvatten hos användaren Påvisad i 100 ml

Förpackat dricksvatten Påvisad i 250 ml

Intestinala enterokocker Utgående dricksvatten Påvisad i 100 ml

Dricksvatten hos användaren Påvisad i 100 ml

Förpackat dricksvatten Påvisad i 250 ml

Koliforma bakterier Utgående dricksvatten Påvisad i 100 ml 10/100 ml

Dricksvatten hos användaren Påvisad i 100 ml 10/100 ml

Förpackat dricksvatten Påvisad i 250 ml 10/250 ml

Långsamväxande bakterier Dricksvatten hos användaren 5000/ml

Mikrosvamp Dricksvatten hos användaren 100/100 ml

Odlingsbara mikroorganismer 
vid 22°C

Utgående desinfekterat 
dricksvatten

10/ml

Dricksvatten hos användaren 100/ml

Förpackat dricksvatten 100/ml

Odlingsbara mikroorganismer 
vid 36°C

Förpackat dricksvatten 20/ml

Pseudomonas aeruginosa Förpackat dricksvatten Påvisad i 250 ml

Mikrobiologiska 
gränsvärden vid olika 
provtagningspunkter enligt 
bilaga 2 till SLVFS 2001:30. 

http://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/379/mikrobiologiska-parametrar#Aktinomyceter
http://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/379/mikrobiologiska-parametrar#Mikrosvamp




VA-kommitté

Kunskapsutbyte

Förståelse

Kommunikationskanaler

Förbättrad kontroll och övervakning

Förbättrad krisberedskap



Vårdhygiens roll?



Vad är distributionsanläggning?

Vad är distributionsanläggning?
Med distributionsanläggning menas sådan del av en anläggning för dricksvattenförsörjning som används för att 
transportera dricksvattnet genom rörledningar. Det måste avgöras från fall till fall vad som kan betraktas som 
distributionsanläggning. Anordningar för att transportera dricksvatten från ett vattenverk till flera byggnader bör 
normalt betraktas som en distributionsanläggning. Däremot bör enstaka byggnader eller grupper av byggnader som är 
direkt kopplade till en större distributionsanläggning i en tätort inte betraktas som många mindre 
distributionsanläggningar.

Var börjar distributionsanläggningen?
Distributionsanläggningen kan definitionsmässigt anses börja direkt efter provtagningspunkten för utgående 
dricksvatten. Det är viktigt att dricksvattenproducenten definierar var denna punkt är belägen.

Var slutar distributionsanläggningen?
För dricksvattenanläggningar som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster upphör 
distributionsanläggningen vid förbindelsepunkten. Efter förbindelsepunkten kommer enligt lagen om allmänna 
vattentjänster fastighetsinstallationen. Närmare regler om fastighetsinstallationer finns i plan- och bygglagen 
(2010:900) och Boverkets byggregler.
För andra anläggningar än de allmänna bör den som ansvarar för att tillhandahålla dricksvatten genom en 
distributionsanläggning bestämma punkter där ansvaret för dricksvattnets kvalitet övergår till någon annan. Sådana 
punkter kan då definiera var distributionsanläggningen upphör.

https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/337/dricksvatten


