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Høringsuttalelse - Tiltak  mot spredning av Legionella

Vi viser  til Helse-  og omsorgsdepartementets (HOD) brev av 21.02.2007 der det vises til høring
vedrørende  forslag til reguleringer av innretninger som kan spre Legionella.

Norsk Akkreditering (NA) er enige i de betraktninger som gjøres i høringsnotatet om bruk av
akkreditert inspeksjon for å vurdere innretningenes (kjøletårn, luftskrubbere og offentlig
tilgjengelige boblebad) utforming, plassering og montering og for å vurdere systemet for drift,
vedlikehold og oppfølging.

I brevet som følger høringsnotatet pekes det på at offentlig tilgjengelige boblebad er
standardiserte produkter og at inspeksjonen derfor bør konsentrere seg om driftsforholdene.
Man kan kanskje tenke seg en todelt verifikasjon eller inspeksjon der første fase vil være
innsending av drifts- og vedlikeholdsmanual for godkjenning før oppstart, og at man etter noen
måneder kan verifisere ved inspeksjon på stedet at systemet er implementert. Et slikt opplegg
trenger ikke bli mer kostbar enn den skisserte fordi første fase kun er en
dokumentgjennomgang.

En slik inndeling i to faser kan også gjøres gjeldende for kjøletårn og luftskrubbere. Først
inspeksjon av fysisk innretning og system for drift og vedlikehold. Deretter verifisering av at
systemet er implementert. For disse innretningene vil en inspeksjon i to faser være noe mer
kostbar enn den skisserte fordi anlegget vil måtte besøkes to ganger.

Vi ser det  som viktig at alle berørte parter trekkes aktivt med i den detaljerte utforming av
inspeksjonsordningen. NA har god erfaring med å opprette sektorkomiteer med bred deltagelse
for slike formål. Vi vil  gjerne bistå HOD i  et slikt arbeide.

Det ovenstående er kun ment som mindre modifiseringer av det foreslåtte opplegg. Samlet sett
ser vi positivt på forslaget slik det foreligger.
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