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Sammanfattning
Introduktion: Den dentala unitens vattenkvalitet är av stor betydelse eftersom patienter
och tandvårdspersonal regelbundet utsätts för vatten och aerosoler från uniten. Det
komplexa vattenledningssystemet utgör en stark riskfaktor för uppkomst av biofilm som
kan härbärgera sjukdomsframkallande bakterier.
Syfte: Studien syftar till att undersöka i vilken utsträckning dentala unitar uppfyller
kriterierna för mikrobiologisk renhet och om mikroorganismer förekommer som kan
utgöra en hälsofara för patienter och personal inom tandvården.

Metod: Studien är en kvantitativ tvärsnittstudie med vattenprover tagna från 134 dentala
units inom Folktandvården, FTV, Region Kronoberg. Studien är en totalundersökning och
resultatet presenterat med deskriptiv statistik.
Resultat: 96 % av de undersökta unitarna hade tjänligt vatten enligt gränsvärden för
heterotrofa bakterier i dricksvatten (LIVSFS 2017:2). 1 25 % av unitarna växte mögel.
Legionella fanns i 15 % av unitarna. Stolar installerade innan år 2011 hade genomgående
sämre resultat. 6 % av dessa stolar saknade helt vattenreningssystem.
Slutsats: Dentala unitar kan utgöra en riskfaktor för infektioner. Vattenkvaliteten bör
kontrolleras regelbundet och vid behov åtgärdas. Regelbundna mikrobiologiska kontroller
av vattenledningssystemet av den dentala uniten är nödvändigt för att skydda patienter och
tandvårdspersonal från vårdrelaterade infektioner.
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Abstract
Introduction: The water quality of the dental unit is of great importance as patients and
persons working in dental care are regularly exposed to water and aerosols from the unit.
The complex water management system represents a strong risk factor for the emergence
of biofilms that can harbor disease-causing bacteria.
Aim: The study aims to investigate the extent to which dental units follow the criteria for
microbiological purity and whether microorganisms in dental units could constitute a risk
for patients and health care workers.
Methods: The study is a quantitative cross-sectional study with water samples taken from
134 dental units within Folktandvården (FTV), Kronoberg Region. The study is a census
survey and the result results presented with descriptive statistics.
Results: 96% of the surveyed units had serviceable water according to limit values for
heterotrophic bacteria in drinking water (LIVSFS 2017: 2). In 25% of the units grew fungi
(mold). Legionella was present in 15% of the units. Chairs installed before 2011 had
consistently poorer results. 6% of these chairs had no water cleaning systems.

Conclusion: Dental units can be a risk factor for infections. Water quality should be checked
regularly and corrected if necessary. Regular microbiological checks of the water management
system of the dental unit are necessary to protect patients and persons working in dental care
from health-related infections.
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INTRODUKTION
Den dentala unitens vattenkvaliteten är av stor betydelse eftersom patienter och
tandvårdspersonal regelbundet utsätts för vatten och aerosoler från uniten. Det komplexa
vattenledningssystemet utgör en stark riskfaktor för uppkomst av biofilm som kan
härbärgera sjukdomsframkallande bakterier.

Folkhälsovetenskaplig relevans
Alla invånare i Sverige har rätt till god munhälsa. Hur vi mår i munnen spelar en viktig roll
och påverkar även hur vi mår i resten av kroppen (Sveriges tandläkarförbund, 2019).
Samtliga barn i Sverige kallas på regelbundna kontroller av tandvården och en
kartläggning från 2009 (Socialstyrelsen) visar att nära 80 % av den vuxna befolkningen
hade återkommande kontakt med tandvården. Det är viktigt att tandvården arbetar
hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande samt att de bidrar till att arbeta fram och
förbättra metoder så att de som besöker tandvården får en god tandhälsa (a.a.).
Tandhälsa är en integrerad del av människors generella hälsa och en viktig del av
individens livskvalitet och välbefinnande. Genom WHOs Global Oral Health Program
integrerars tandhälsa i det förebyggande arbetet med att främja folkhälsa och förebygga
sjukdomar (WHO, 2019). Tandvårdens mål i Sverige är att tandvård ska vara på lika
villkor för hela befolkningen (hälso- och sjukvårdslag, SFS 2017:18 & Svensk
tandvårdslag, SFS 1985:125) men skillnader finns mellan grupper med olika sociala
positioner och kan återföras till hälsans bestämningsfaktorer. Europa-regionens
kommission inom WHO har sammanfattat att ojämlikhet i hälsa uppstår utifrån de
förhållanden som råder där människor föds, växer, lever, arbetar, åldras och ojämlikheter
när det gäller resurser, pengar och makt som påverkar det dagliga livet (Marmot et al.,
2012). WHO (2019) skriver att korrekt oral vård minskar risken för förtidig död genom att
en grundlig undersökning kan upptäcka tecken på eventuella näringsbrister, ett antal
allmänna sjukdomar, mikrobiella infektioner, immunstörningar, oral cancer samt analys av
saliv och andra skador kan ge viktiga ledtrådar till allmän hälsa eller sjukdom.

Vårdrelaterade infektioner
Vårdrelaterade infektioner, VRI, är den vanligaste typen av vårdskada ur ett globalt
perspektiv. VRI är en infektion som uppkommer hos en person under slutenvård eller till
följd av diagnostik, behandling eller omvårdnad i övrig vård och omsorg. VRI har en
negativ inverkan på folkhälsan och orsakar mänskligt lidande och även mortalitet för de
patienter som drabbas. Dessutom innebär VRI stora kostnader både på individ- och
samhällsnivå. De flesta patienter som drabbas av VRI behandlas dessutom med antibiotika
och därför är det viktigt även med tanke på att minska antibiotikaanvändning och risken för
resistensutveckling att minska risken för smittspridning och förebygga vårdrelaterade
infektioner (Socialstyrelsen, 2019). Våldsrelaterade infektioner drabbar patienter över hela
världen varje år. Ungefär 4,1 miljoner personer drabbas årligen av VRI inom Europeiska
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unionen (EU) vilket leder till ca 37 000 dödsfall och 16 miljoner extra dagar av
sjukhusvistelse (SKL, 2017).

God hygienisk standard
I hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125) ges det uttryck för
ett uttalat krav på att vården ska vara av hög kvalitet och god hygienisk standard. God
hygienisk standard innebär att lokaler, utrustning, organisering och planering av
verksamheten utformas så att risken för infektioner och smittspridning blir så liten som
möjligt (Svensk Förening för Vårdhygien, 2016). I Boverkets byggregler, BBR (2011:6)
finns föreskrifter och allmänna råd till krav i plan- och bygglagen, (PBL) och plan- och
byggförordningen, (PBF). Installationer för tappvatten ska utformas så att risken för
tillväxt av mikroorganismer som exempelvis legionellabakterier ska minimeras.
Mikroorganismers tillväxt sker främst då vattnet håller vissa temperaturer, därför har det
uppställts krav på vatteninstallationerna med syftet att förhindra uppkomst av dessa
temperaturer.

Dentala unitar
Tandvårdens dentala unitar har komplexa vattensystem. Ett system av rör, ventiler och
slangar som leder fram vatten till kopplingarna för borrmaskinen, ultraljudsinstrumenten,
spol- och sprejsprutan (blästern). Vattnet som används i unitarna är vanligtvis kranvatten.
Halten av mikroorganismer (bakterier, virus, svamp och parasiter) i detta vatten är under
normala förhållanden låg. Det låga vattenflödet inuti uniten gör att det lätt bildas
beläggning av mikroorganismer på slangarnas innerlumen och väggar. Slangarnas ytor är
stora i förhållande till den volym vatten som passerar vilket innebär att om inte
mikroorganismer avlägsnas så föreligger det risk att vattnets mikroorganismer förökar sig
och bildar biofilm. Från biofilmen kan mikroorganismer lossna, som vid tandbehandling
kan överföras till både patienter och tandvårdspersonal, främst via aerosoler. Dessa
mikroorganismer är i normalfallet inte farliga för friska individer men de kan utgöra en
hälsorisk för patienter med försvagat immunförsvar. Riskbakterier för denna grupp av
individer är bland annat Legionella pneumophila (en bakterie som kan ge svår
lunginflammation, legionärssjuka) och Pseudomonas aeruginosa (en opportunisk bakterie
och kan utgöra ett dödligt hot mot försvagade och sjuka patienter). Dessutom är bakterien
naturligt resistent mot många antibiotika). (Sveriges Tandläkarförbund, 2014).
Ett annat problem är endotoxiner som kan frigöras från cellväggen hos vissa bakteriearter.
När bakterierna dör läcker endotoxinerna ut och kan ge en varningssignal till
immunförsvaret om pågående infektion. Endotoxiner kan också orsaka allergiska problem
(Sveriges Tandläkarförbund, 2014). Möller et al. (2000) beskriver att via de dentala
instrumenten kan bakterier sprayas in i patientens munhåla och risk finns även för att
patogena bakterier förs med via vattnet. Bakterier kan även komma från patientens
munhåla och via backflöde i samband med behandling av tänder sugas tillbaka in i den
dentala unitens vattensystem.
Legionella utgör en särskild risk i vattensystem. Förhöjda antikroppsnivåer mot Legionella
pneumophila har i äldre studier påvisats hos tandvårdspersonal. (Luck et al., 1992;

2

Reinthale et al., 1988). Forskarna menar att tandvårdspersonal utsätts för en hög risk för
exponering av aerosoler som bildas av infekterat vatten från de dentala unitarna efter
många år av exponering av bakteriebenägna aerosoler. Även Clark (1974) fann vid en
undersökning av 30 tandläkare att 14 av dem hade en förändrad flora i näsan där man bland
annat fann Pseudomonas. Species vilket också påvisades i den dentala unitens vatten.
Exner, Tuschewitzki & Haun (1982) kunde påvisa Pseudomonas aeruginosa i vattnet från
15 av 20 undersökta dentala unitar. Forskarna tog även bakterieprov från munhålan hos
patienterna där de fann pseudomonas aeruginosa hos 42 % av patienterna efter behandling
mot 6 % före.

Kartläggning av vattenkvaliteten i dentala unitar i Sverige
I en studie av Dahlen et al. (2009) undersöktes vattenkvaliteten från 405 dentala unitar från
35 kliniker inom folktandvården i Göteborg. Samtliga dentala unitar inkluderades i studien.
Kartläggningen inkluderade både snabbväxande och långsamtväxande bakterier där man
läste av de mikrobiologiska odlingarna efter 2 dagar och efter 7 dagar. Som referenspunkt
togs även vatten från tvättstället på behandlingsrummet. Forskarna inkluderade även
potentiella patogener som coliforma stavar, Pseudomonas spp (en släkt av gramnegativa
bakterier där det finns 191 beskrivna arter av familjen Pseudomonadaceae) och Legionella
pneumophila i undersökningen. Endast 25 % av de undersökta dentala unitarna uppnådde
acceptabla bakterienivåer. Inga coliforma stavar eller pseudomonas identifierades men L.
pneumophila återfanns på 13 kliniker. Forskarna drog slutsatsen att vattenkvaliteten från
dentala unitar inte uppfyller standarden för vattenkvaliteten och att bakterieförekomsten är
så hög att patienter i riskgrupper utsätts för fara.
På grund av risker i de dentala unitarnas vattenkvalitet kräver Socialstyrelsen (2006) att
vattnet i dentala unitar ska uppfylla de mikrobiologiska kvalitetskrav som gäller för
dricksvatten (Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvattenkvalitet, LIVSFS 2001:30).
Detta innebär bl.a. att förekomsten av s.k. heterotrofa mikroorganismer (odlingsbara
mikroorganismer) inte får överstiga 100 CFU (colony forming unit) per ml (CFU/ml). I
Socialstyrelsens kunskapsunderlag (2006) som är ett underlag från nationella experter står
det att man rekommenderar att unitvattnets kvalitet dokumenteras med mikrobiologisk
analys minst en gång per år.

Dricksvattenkvalitet i dental unitar
Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30 och LIVSFS
2017:2 finns mikrobiologiska parametrar som dricksvatten måste uppfylla för att anses
vara tjänligt. Antal snabbväxande mikroorganismer får vara 100 CFU/ml och
långsamtväxande mikroorganismer får antalet vara 5 000 CFU/ml. Förekomst av koliforma
bakterier får inte finnas i dricksvattnet medan mikrosvampar får vara 100 CFU/100 ml.
För att nå målet för dricksvattenkvalitet i den dentala uniten måste risken för biofilm
elimineras från slangarnas väggar och genom att vattnet behandlas med antibakteriella
substanser som förhindrar att biofilmen byggs upp på nytt. Slangsystemet ska genomspolas
under tre minuter dagligen innan dagens första patient tas in på behandlingsrummet. En
gång i veckan görs även en mer avancerad rengöring där antimikrobiella medel får stå i
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slangsystemet under en längre tid (Socialstyrelsen, 2006). Detta förfarande leder inte alltid
till att bakteriehalten reduceras till acceptabel nivå (Claesson et al, 2019).

Patientsäkerhet
Patientsäkerhetslagens (2010:659) syfte är att främja hög patientsäkerhet i hälso- och
sjukvården. Patientsäkerhet är en grundläggande fråga och ett effektivt
patientsäkerhetsarbete ska leda till färre vårdskador. Färre vårdskador innebär minskat
lidande för de patienter som drabbas och även för den personal som varit inblandad. Det
innebär också minskade kostnader för samhället. De regionala vårdhygienenheterna arbetar
med att förmedla effektiva sätt att förhindra smittspridning och förebygga vårdrelaterade
infektioner inom vård och omsorg. Sammantaget finns indikationer på att vatten i dentala
unitar kan utgöra en hälsorisk för patienter och personal. Dentala unitar utvecklas och blir
mer komplexa med olika desinfektionssystem. Det finns därför stort behov av att kartlägga
situationen i Region Kronobergs dentala unitar. Genom att synliggöra om det föreligger
brister i vattenkvaliteten i dentala unitar kan implementering av nya hygienrutiner
appliceras i verksamheten och säkerheten för patienten och personal ökar.

4

PROBLEMFORMULERING
Tandvårdens dentala unitar har ett komplext vattensystem. Det låga flödet av vatten som
passerar systemet fram till kopplingarna för borrmaskinen, ultraljudsinstrumenten, spoloch sprejsprutan kan lätt koloniseras av bakterier, virus, svampar och parasiter och
beläggningar med biofilm kan bildas. Från biofilmen kan mikroorganismer lossna, som
vid tandbehandling kan överföras till både patienter och tandvårdspersonal, främst via
aerosoler. Enligt Socialstyrelsens rekommendation, Att förebygga vårdrelaterade
infektioner (2006) bör unitens vatten analyseras en gång per år för att kontrollera den totala
halten av mikroorganismer. Folktandvården i Region Kronoberg saknar årliga kontroller av
vattenkvaliteten från de dentala unitarna och efterfrågar nu en kartläggning av samtliga
dentala unitar inom Regionen.
Samtliga barn och cirka åttio procent av alla vuxna medborgare i Kronoberg uppsöker
regelbundet tandvården för kontroll eller tandbehandlingar. Tandvården är en arbetsplats
för tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Det är därför viktigt att undersöka om
de dentala unitarna uppfyller dricksvattenkvalitet och om brister i vattenkvalitet påvisas
kan då vattenkvaliteten utgöra en fara för patienter eller personal?
På så sätt blir detta en del av verksamheten för uppfyllandet av hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30), tandvårdslagen (1985:125) och arbetsmiljöverkets föreskrift om smittrisker
(2018:4) där det finns ett uttalat krav på att vården ska vara av hög kvalitet och god
hygienisk standard. God hygienisk standard innebär att lokaler, utrustning, organisering
och planering av verksamheten utformas så att risken för infektioner och smittspridning
blir så liten som möjligt.

SYFTE
Studien syftar till att undersöka hur vanligt förekommande av kontaminerat vatten i dentala
unitar är utifrån följande frågeställningar:



I vilken utsträckning uppfylls kriterierna för mikrobiologisk renhet i de dentala
unitarna?
Förekommer mikroorganismer som kan utgöra en hälsofara för personal och
patienter?

Baserat på mätresultaten i kombination med tidigare studier om de observerade
mikrobernas egenskaper kommer ett förslag till en rutin för återkommande provtagning
och uppföljning att tas fram.
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METOD
Studien är en empirisk kvantitativ tvärsnittsstudie. Meningen har varit att mäta prevalens
av mikrobiell tillväxt i vattenledningssystemen i dentala unitar i Region Kronoberg vid en
viss tidpunkt. För att uppnå syftet med studien har en kvantitativ metod valts. Denna metod
används för att beskriva hur vanligt ett fenomen eller en företeelse är. Den kvantitativa
metoden är strukturerad till sin utformning, i detta fall i form av strukturerade
odlinganalyser av vattenkvaliteten från dentala unitar. Syftet med att använda strukturerade
odlingsanalyser är att få information som är mätbar och som sedan kan bearbetas statistiskt
(Bonita et al., 2010). Inledningsvis gjordes en litteraturgenomgång av artiklar som finns
inom ämnet.
Antal mikrobiologiska prover av dentala unitar i Region Kronoberg måste vara
representativt för att kunna göra tillförlitliga statistiska beräkningar (Bonita et al., 2010).
Studien har utförts på samtliga dentala unitar som fanns att tillgå inom Folktandvården
(FTV), Region Kronoberg. Populationen har ansetts vara så liten att det inte är motiverat
att göra annat än en totalundersökning.

Datainsamling
En tidsplan arbetades fram tillsammans med klinikernas avdelningssamordnare. Samtliga
prover samlades in under oktober 2019. De flesta prover har tagits efter att den dentala
uniten varit igång 2-3 timmar den dagen provtagningen skett. Unitar som inte var i bruk
provtagningsdagen har spolats tre minuter före provtagning. 150 ml vatten från den dentala
unitens blästerspets (spol- och spraysprutan) samlades i ett sterilt kärl. På liknande sätt har
provtagning av inkommande vatten från en tappkran, till kliniken tagits som referens (se
bilaga 2, 3 och 4). På remissen har klinik, provtagningställe (rumsnummer), datum,
fabrikat av dental unit och vilken typ av vattenrening uniten använder sig av (t.ex.
PlanPure®, KaVo Oxygenal®, KaVo Unitwater Cleaner®, Bilpron®, Recycleclean®, XO
water clean®) angetts. Delar av provtagningsunderlaget är hämtad från Umeå-modellen
(Claesson & Törnheden, 2013).
De mikrobiologiska analyserna utfördes på Klinisk mikrobiologi, Region Kronoberg.
Reliabilitet och Validitet: Författaren har själv utfört samtliga provtagningar för att
minimera mätfel. Provtagningar och mikrobiologiska odlingar har följt ett protokoll (se
bilaga 1, 2 och 3). Vattnet samlades från den dentala unitens blästerspets i en steril
behållare utan att riskera kontamination och transporterades till det mikrobiologiska
laboratoriet i Växjö inom fyra timmar. Under transporten till det mikrobiologiska
laboratorierummet förvarades vattenproverna i en kyllåda gjord av frigolit som därefter
placerats i kylskåp i väntan på att tas om hand av en utsedd biomedicinsk analytiker, BMA.

Urval
Samtliga tandläkarunitar inom FTV, Region Kronoberg inkluderades i studien (se figur 1).
En klinik exkluderades på grund av pågående lokalbyte. Klinikerna fanns i nitton olika
fastigheter runt om i länet varav en klinik fanns på Centrallassarettet i Växjö, en på
6

länssjukhuset i Ljungby och en fastighet rymmer flera olika specialiteter (protetik,
bettfysiologi, ortodonti och paradontologi) utöver folktandvård. Sammanlagt fanns det
134 dentala unitar att ta vattenprover från. Utöver detta togs vattenprov från en tappkran
från alla byggnader som en referens.
Figur 1. Karta över tandvårdskliniker drivna i Region Kronobergs regi.

Mikrobiologisk analys
Alla prover har odlats ut samma dag eller förmiddagen efter provtagningen.
Provtagningsvolymen bestämdes till 150 ml. Vi ville använda oss av 100 ml till analys av
legionella och resterande mängd för att avläsa heterotrofa mikroorganismer.
Vattenodlingarna har filtrerats och strykts ut på agarplattor som inkuberats i 2 dagar vid
22 grader Celsius. För att se bakterier som är mer långsamtväxande har plattorna
inkuberats ytterligare fem dagar (totalt 7 dagar). Därefter räknades antalet bakteriebärande
kolonier (colony forming unit, CFU). Artbestämning av bakterierna har gjorts av en
mycket erfaren mikrobiolog och en erfaren biomedicinsk analytiker (BMA) vid Klinisk
Mikrobiologi i Växjö. Interbedömarreliabilitet har använts. Interbedömarreliabilitet
betyder att vem som utfört mätningen inte får påverka resultatet (Ejlertsson, 2012). Olika
BMA kan trots hög struktureringsgrad ändå tolka och kategorisera mikroorganismer på
olika sätt.
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Klinisk Mikrobiologi Växjö använder sig av SS-EN ISO 8199:2018 Vattenundersökningar
– Allmänna riktlinjer vid analys av mikroorganismer med olika odlingstekniker för
undersökning av vattenkvalitet.
Heterotrofa bakterier inkuberas i rumstemperatur, 22 °C, snabbväxande bakterier läses av
efter 2 dygn samt långsamväxande efter 7 dygn. 1 ml filtreras och filtret placeras ut på
TGEA-platta, ett närings- och saltfattig agar, med steril pincett och 0,1 ml racklas ut på
ytterligare en TGEA-platta. Dessa har svarats som CFU/ml. Vid intressanta fynd så har
MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption lonization -Time Of Flight) används för
artbestämning.
För bestämning av legionella har membranfiltermetoden för vatten med lågt antal bakterier
använts enligt SSEN ISO 11731:2017 standarden som är ackrediterad för legionella i
vatten. Man filtrerar 100 ml, filtret läggs på en Legionella+GVPC-agar och inkuberas i
36 °C i 10 dagar. Man artbestämmer med hjälp av MALDI-TOF. Finns det L. pneumophila
så bestäms serogrupp mha Dryspot Legionella latex test. Svaras ut som antal CFU/100 ml.
För att beräkna antalet CFU på odlingsplattan och speciellt där det finns mycket växt så
måste den mikrobiologiska analytikern dela in odlingsplattan i t.ex. 4 eller 8 delar. Då
räknas t.ex. 1/8 del av plattan, sedan multipliceras med 8 för att få veta på hur många CFU
det växer på hela plattan med 0,1 ml och därefter multiplicera med 10 för att få svar
CFU/ml.

Analys
Exceldokument användes initialt för inmatning av resultat av odlingsanalyserna. Därefter
fördes data över till SPSS, Statistic version 25. Materialet bestod av olika variabler som
antal CFU, colony forming units (bakteriebärande kolonier) av antal snabbväxande och
långsamtväxande heterotrofa bakterier, mikrosvampar/mögel samt koliforma,
pseudomonas och förekomst av legionella. Fabrikat av dental unit, vattenreningssystem,
ålder, klinik och rumsnummer. Även variabel som inkommande vatten till kliniken
analyserades på samma sätt. Referensgränser för vattenanalyserna har utgått från
Livsmedelsverkets direktiv för dricksvattenkvalitet (LIVSFS 2001:30): ≤100 CFU/ml för
snabbväxande bakterier ≤5 000 CFU/ml långsamtväxande bakterier.
Resultatet har redovisats i form av text, frekvenstabeller och figurer.
Korstabeller/Pivottabeller har använts för att beskriva år av inköp, modell/fabrikat och
antal i relation till mikrobiell tillväxt. Procenttal har avrundats uppåt och presenteras i hela
procent. Bild 1 och 2 har använts för att visa hur en mikrobiell tillväxt kan se ut.

Etiska aspekter
Arbetet har följt de fyra forskningsetiska principerna: informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017;
Etikprövningsmyndigheten, 2019). Forskning som inkluderar människor måste bygga på
individens informerade samtycke. Ett godkännande från verksamhetschef för FTV, Region
Kronoberg har besvaras. Forskningen kommer inte inkludera människor, mänsklig vävnad
8

eller känsliga personuppgifter. Därför kommer ingen ansökan om etikprövning att skickas.
Alla kliniker har avidentifierats och benämns med fortlöpande nummer (1, 2, 3 o.s.v.).
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RESULTAT
Resultatredovisningen är uppdelad i tre delar. Första delen beskriver fabrikat och modell
av dental unit, inköpsår och vattenreningssystem. Inkommande vatten från det kommunala
vattennätet till klinikerna redovisas i del två. Del tre redovisar de mikrobiologiska fynden
från de dentala unitarna.

Modeller, inköpsår och vattenreningssystem
Totalt provtogs 134 (n=134) dentala unitar i nitton olika byggnader med varierande antal
unitar per klinik. Klinikernas storlek varierade från de mindre klinikerna med 2 dentala
unitar till större kliniker med 13 unitar. De äldsta dentala unitarna installerades 2002 och
de nyaste installerades 2019 (range 17), se bilaga 4.
Nedanstående figur (figur 2) beskriver antalet inköpta dentala unitar från 2002-2019.
Figur 2. Inköpsår av dentala unitar från 2002 till 2019.

Regionen har upphandlat olika fabrikat och modeller av dentala unitar. De flesta är av
modellen KaVo Primus 1058®. Dessa utgör 40 % medan KaVo Estetica E50 Life® utgör
27 %. Modellen Planmeca Copact® utgör 13 % av regionens installerade unitar (figur 3).
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Figur 3. Översiktsfigur av dentala unitmodeller som finns installerade inom regionen
(sammanlagt 134 st).

Beroende på fabrikat och modell rekommenderas olika vattenreningssystem för den
dentala uniten. KaVo Unitwater Cleaner® eller Oxygenal® (KaVo®). PlanPure®
(Planmeca®),
Recyclean®
(Cancan®)
och
Bilpron®
(Heka
UNIC®).
Vattenreningsystemen innehåller olika antimikrobiella tillsatser som till exempel
väteperoxid, klorhexidin, kvantära ammonium-, silver- och klorföreningar. De flesta
modeller har ett vattenreningssystem med en mer avancerad veckorengöring då
desinfektionsmedlet får stå kvar i vattenledningarna under en viss tid innan det spolas ut.
KaVo® använder sig dessutom av en kontinuerlig tillförsel av en liten mängd
desinfektionsmedel som tillförs kontinuerligt vid användning. Äldre modeller från 2002
saknar ofta vattenrening (figur 4).
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Figur 4. Fördelning av olika vattenreningssystem i Region Kronobergs dentala unitar.

Inkommande vatten till klinikerna
Inkommande vatten från det kommunala vattennätet ska hålla dricksvattenkvalitet.
Samtliga byggnader har dricksvatten av hög kvalitet med lågt bakterietal och uppfyller
standarden för tjänligt dricksvatten (se tabell 1). Inga snabbväxande heterotrofa bakterier
kunde avläsas efter 2 dygn. Långsamtväxande heterotrofa bakterier varierade från 0 till 750
CFU. Samtliga var miljö- och vattenbakterier. Legionella påträffades vid tre kliniker.
Samtliga var Legionella anisa. Inga koliformer, Pseudomonas spp. eller mikrosvampar
(jästsvamp eller mögel) påträffades i det inkommande vattnet till kliniken.
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Tabell 1. Inkommande vatten till klinikerna, ett tappställe per fastighet.
Heterotrofa
Inkommande
Heterotrofa
Långsamtväxande
vatten
Snabbväxande 2
7 dygn, 22˚
Byggnad
dygn, 22˚ CFU/ml
CFU/ml
70
1
0

Mikrosvamp/
mögelväxt
CFU/ml

Legionella.spp
CFU/100ml

0

0

Koliforma
bakterier och/eller
Pseudomonas.spp
CFU/ml
0

2

0

20

0

0

0

3

0

450

0

0

0

0

290

0

0

0

5

0

180

0

1

0

6

0

140

0

0

0

7

0

10

0

0

0

8

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

80

0

0

0

11

0

18

0

0

0

12

0

340

0

0

0

13

0

70

0

0

0

14

0

750

0

0

0

15

0

210

0

0

0

16

0

70

0

8

0

17

0

190

0

1

0

18

0

0

0

0
0

0

19

230
480

0

0

4

9
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Provresultat dentala unitar
Antalet långsamtväxande heterotrofa bakterier varierande från 0 till 8 000 CFU/ml. De
mikrobiologiska fynden klassades som miljö- och vattenbakterier. Ingen växt av
snabbväxande heterotrofa bakterier detekterades. I 5 units (4 %, N=134) uppmättes värden
över gräns för tjänligt vatten. Mikrosvampar/mögel fanns i 25 % av unitarna (0-6 400
CFU). Legionella identifierades hos 20 unitar som provtogs (0-95 CFU). I en unit växte
Pseudomonas.spp. Vid två kliniker kunde ingen mikrobiell växt påvisas (Tabell 2).
Tabell 2. Medelvärde av mikrobiell tillväxt i unitar per klinik.
Heterotrofa
Heterotrofa
Antal Snabbväxande Långsamtväxande
Klinik
unitar
2 dygn, 22˚
7 dygn, 22˚
N
CFU/ml
CFU/ml
2
0
1 880
1
6
0
0
2

Mikrosvamp/
mögelväxt
CFU/ml

Legionella.spp
CFU/100ml

0

0

Koliforma
bakterier och/eller
Pseudomonas.spp
CFU/ml
0

0

0

0

3

4

0

13

0

0

0

4

3

0

0

0

0

0

5

4

0

103

3

2

0

6

5

0

2 215

0

0

0

7

8

0

1 692

0

14

1

8

3

0

100

0

0

0

9

13

0

20

1 139

1

0

10

4

0

574

0

0

0

11

4

0

312

0

0

0

12

5

0

220

0

1

0

13

5

0

765

0

1

0

14

12

0

51

11

3

0

15
16

12

0

210

1 790

0

4

0

723

496

5

0
0

17

11

0

2 667

0

0

0

18

3

0

10

0

1

0

19

7

0

1 054

412

1

0

20

5

0

919

1 580

22

0

21

8

0

407

0

0

0

22

6

0

0

0

1

0

134

0

585

317

3
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Det föreligger en stor spridning över medelvärdet vilket bidrar till en hög
standardavvikelse (tabell 3). För mikrosvampar/mögel är standardavikelsen över 1 000 där
minimum är 0 och maximum är 6 400 CFU/ml. För heterotrofa långsamtväxande bakterier
är avvikelsen över 1 500 med ett maxvärde på 8 000CFU/ml.
Tabell 3. Förekomst av mikrobiell tillväxt i vattnet från samtliga dentala unitar.
N

Mean

Std.
Deviation

Minimum

Maximum

Heterotrofa snabbväxande
2 dygn 22 °C, CFU/ml

134

*

*

*

*

Heterotrofa
långsamväxande
7 dygn 22 °C, CFU/ml

134

585

1 526

0

8 000

Mikrosvampar/mögelväxt
7 dygn 22 °C CFU/ml

134

317

1 038

0

6 400

Legionella spp
CFU/100 ml

134

3

12

0

95

Förekomst koliforma
bakterier och/eller
Pseudomonas spp

134

0,03

0,5

0

4

Totalt

134

* Heterotrofa snabbväxande 2 dygn har inget värde.
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Dentala unitar från 2002 är 400 gånger högre mikrobiellt belastade än unitar från 2019. En
av unitarna från 2002 hade förekomst av Pseudomonas.spp. (Tabell 4). Däremot finns
ingen tillväxt av mikrosvampar (mögel) i units från 2002. Ett medelvärde över 1 000
CFU/ml av heterotrofa långsamtväxande bakterier kunde ses vid unitar från fem olika
inköpsår där samtliga installerades 2010 eller tidigare. Mikrosvampar/mögel var
medelvärdet över 1 000 CFU/ml vid unitar som installerades 2005 och 2015.
Legionella.spp fanns i unitar i varierande utstäckning från 2002-2019 med ett medelvärde
mellan 0-16 CFU/ml. 2012 och 2013 installerades inga unitar.
Tabell 4. Medelvärde av mikrobiell tillväxt från 2002-2019.
Legionella.
Spp
CFU/100ml

Koliforma
bakterier och/eller
Pseudomonas.
Spp
CFU/ml

Inköpsår

N

2002

9

0

2 047

0

1

1

2003

9

0

1 162

829

16

0

2004

6

0

785

0

12

0

2005

5

0

102

1 612

0

0

2006

7

0

1 271

0

0

0

4

0

1 400

0

1

0

2008

2

0

800

0

0

0

2009

5

0

0

0

0

0

2010

19

0

1 077

482

0,5

0

2011

8

0

314

269

0

0

2014

13

0

255

95

5

0

8

0

18

1 329

1

0

2016

16

0

106

232

3

0

2017

7

0

3

0

0,5

0

2018

1

0

0

0

0

0

2019
Totalt

15

0

5

0

0,5

0

134

0

536

275

2,5

2007

2015

Heterotrofa
Långsamtväxande
7 dygn, 22˚
CFU/ml

Mikrosvamp/
mögelväxt
CFU/ml

Heterotrofa
Snabbväxande
2 dygn, 22˚
CFU/ml
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Vattenreningssystem innehåller olika antimikrobiella tillsatser för att rena uniten. KaVo®
systemen tillför kontinuerligt en liten andel desinfektionsmedel i allt vatten. I unitar som
saknar vattenreningssystem ses en högre förekomst av mikrobiell växt jämfört med övriga
system. Av unitmodellen XO4-2® med XO Water Clean, CO Solution Disinfection® från
2007 finns det endast en installerad (Tabell 5 och figur 4). I unitar från KaVo® där
vattenreningen sker med KaVo Unitwater Cleaner® växer mikrosvampar/mögel vilket inte
ses i unitar av andra modeller och vattenreningssystem (Figur 5).
Tabell 5. Medelvärde av mikroorganismer i förhållande till vattenreningssystem.
Heterotrofa
Heterotrofa
Mikrosvamp/ Legionella.spp
Koliforma
Snabbväxande Långsamtväxande mögelväxt
CFU/100ml bakterier och/eller
2 dygn, 22˚
7 dygn, 22˚
CFU/ml
Pseudomonas.spp
CFU/ml
CFU/ml
CFU/ml
0
407
0
0
0

Vattenreningssystem

N

Bilpron ®

8

KaVo
Unitwater
Cleaner®

89

0

331

476

3

0

Oxygenal®

9

0

540

0

1

0

PlanPure®

15

0

320

0

0

0

Recyclean®

4

0

1 165

0

18

0

Saknas

8

0

3 446

0

1

1

XO Water
Clean, CO
Solution
Disinfection®

1

0

3 800

0

0

0

134

0

585

316

2,5

Totalsumma

Figur 5 visar en översikt av medelvärdet av heterotrofa långsamtväxande bakterier. Högre
medelvärden ses vid vattenrening med Recyclean®, XO Water Clean, CO Solution
Disinfection® och där vattenreningssystem saknas.
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Figur 5. Medelvärde av heterotrofa långsamtväxande bakterier i förhållande till
vattenreningssystem.

Dental unitar som har vattenrening med KaVo Unitwater cleaner® är i större utstäckning
kontaminerad av mikrosvampar/mögel. Vilket inte ses från andra vattenreningssystem eller
där vattenrening saknas (Figur 6).
Figur 6. Medelvärde av mikrosvampar/mögel i förhållande till vattenreningssystem.
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Det finns två modeller som sticker ut i medelvärde, Cancan flex integral unit® och XO42® som har en högre tillväxt av heterotrofa långsamtväxande bakterier. Dessa två modeller
installerades 2002 och 2007 (tabell 6, figur 7 och 8). De fem unitar som hade > 5 000
CFU/ml av heterotrofa bakterier var en av modellen Cancan Flex integral Unit® (2002), en
från Plameca Compact® (2006) och tre från KaVo Primus 1058® (2003, 2010). 34 units
hade förekomst av mögel med en variation från 7-6 400 CFU/ml. Dessa unitar var
installerade från 2003-2016. Samtliga modeller var från KaVo®. Legionella.anisa fanns i
23 units från 11 kliniker (1-95 CFU/ml). Även i unitar installerade 2019 fanns
Legionella.anisa men med ett få antal kolonier (1 och 2 CFU/100ml). Vid tre kliniker
kunde Legionella.anisa påvisas i det inkommande vattnet (1-8 CFU/100ml).
Tabell 6. Medelvärde i förhållande till fabrikat/modell av dentala unitar.
Fabrikat

N

Heterotrofa
Heterotrofa
Mikrosvamp/ Legionella.spp
Koliforma
Snabbväxande Långsamtväxande mögelväxt
CFU/100ml bakterier och/eller
2 dygn, 22˚
7 dygn, 22˚
CFU/ml
Pseudomonas.spp
CFU/ml
CFU/ml
CFU/ml
0
2 486
0
8
1

Cancan Flex
integral unit

9

Heka UNIC

8

0

407

0

0

0

KaVo 1058
Cart

2

0

15

0

1

0

KaVo 1078

7

0

57

404

1

0

KaVo
Estetica E50
Life

36

0

18

63

1

0

KaVo Primus
1058

53

0

628

704

4

0

Planmeca
Compact

18

0

814

0

1

0

XO4-2

1

0

3 800

0

0

0

134

0

585

316

3

Totalsumma

Höga medelvärden av heterotrofa långsamtväxande bakterier ses från unitmodeller från
Cancan Flex intergral unit (n=9) och XO4-2 (n=1) (Figur 7).
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Figur 7. Medelvärde av heterotrofa långsamtväxande bakterier i förhållande till dental
unitmodell.

Mikrosvampar/mögel ses i unitar från KaVos tre modeller, KaVo 1078® (n=7), KaVo
Primus 1058® (n=53) och KaVo Estetica E50 Life® (n=36).
Figur 8. Medelvärde av mikrosvampar/mögel i förhållande till dental unitmodell
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Exempel på vanliga fynd av heterotrofa bakterier som kan finnas i dricksvatten (Bild 1)
fynd av mikrosvampar/mögel som fanns i vattnet från några av de dentala unitarna
(Bild 2).
Bild 1. Bakteriebärande kolonier (CFU).

Bild 2. Kolonier av mögel.
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DISKUSSION
Genom att analysera vattenkvaliteten från dentala unitar har en baslinje skapats som
kommer att ligga till grund för fortsatt arbete inom FTV, Region Kronoberg.
Kartläggningen visade att vattenkvaliteten i Region Kronobergs dentala unitar i stor
utsträckning är god. Endast 4 % av de dentala unitarna hade otjänligt vatten enligt
gränsvärden för dricksvatten av heterotrofa bakterier (LIVSFS 2001:30). Legionella
återfanns i låg CFU-nivå i 15 % av unitarna. Däremot fanns en större mängd
mikrosvampar (mögel) i vattenledningssystemet i 25 % av de dentala unitarna. Växt av
mögel i dentala unitar är dåligt kartlagt i litteraturen. Andelen heterotrofa långsamtväxande
bakterier är 400 gånger högre i unitar installerade 2002 än 2019. Detta resultat tyder på att
äldre dentala unitar är mer mikrobiellt belastade och bör bytas ut och ersättas med nya.

Resultatdiskussion
Vatten från det kommunala vattennätet
Samtliga kliniker hade inkommande dricksvatten av god kvalitet från det kommunala
vattennätet (≤ 100 CFU/ml av heterotrofa snabbväxande bakterier, ≤ 5000 CFU av
heterotrofa långsamtväxande bakterier och ≤ 1 CFU/ml av mikrosvampar). Inga
snabbväxande heterotrofa bakterier kunde avläsas varken på inkommande vatten eller i
proverna från de dentala unitarna. Skulle inkommande vatten till klinikerna vara bristfällig
så är det redan ett mikrobiellt belastat vatten som når den dentala uniten. Vid förekomst av
snabbväxande heterotrofa bakterier beror det främst på att vattnet är förorenat av fekala
bakterier eller hudbakterier vilket inte ska förekomma i dricksvatten. Dahlén et al. (2009)
fann att det vatten som levererades till uniten inte uppfyllde standarden för
dricksvattenkvalitet på många av klinikerna i Göteborg. Vilket också bekräftas av Claesson
et al. (2015) i en studie gjord i Västerbotten.
Mikrobiologisk tillväxt
96 % av unitarna hade godkända värden för långsamtväxande heterotrofa bakterier,
≤5 000CFU/ml. Femton kliniker uppfyllde Socialstyrelsens krav på dricksvatten gällande
heterotrofa bakterier i de dentala unitarna. De mikrobiologiska fynden i unitarna bestod
främst av miljö- och vattenbakterier. Endast i en unit fanns förekomst av Pseudomonas
spp. Denna unit var en av de äldre modellerna som saknade vattenreningssystem och även
högt belastad med heterotrofa bakterier. Endast fem kliniker hade någon unit per klinik
som inte uppfyller kraven för heterotrofa mikroorganismer. Detta skiljer sig från resultat
från tidigare studier utförda på tandvårdskliniker i Västerbotten (Claesson, Edwardsson &
Bäckman, 2015) där andelen godkända dentala unitar varierat från lägst 38 % till högst
92 %. I en uppföljande studie mellan 2015-2016 kunde samtliga prov från 14 kliniker
godkännas, motsvarande prov från övriga kliniker varierade fortfarande mellan 35-94 %
(Claesson et al. 2019). Även Dahlén et al. (2009) fann i sin kartläggning över dentala
unitar inom folktandvården i Göteborg att 75 % inte hade acceptabla värden från
vattenledningssystemet i de dentala unitarna. Halten av bakterier varierade enormt mellan
olika unitar inom samma klinik. I 42 unitar var bakterieantalet >100 000 CFU/ml. Claesson
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et al. (2019) har även visat att i nya unitars vattenledningar finns mikrobiell biofilm och
tillväxt.
Skillnaden mellan andelen godkända units mellan denna studie och studier från Claesson
et al. (2015 & 2019) och Dahlén et al. (2009) kan vara en varierande kvalitet på
dricksvattnet som försörjer unitarna. Vilket anses vara en stark bidragande faktor till
mikrobiell tillväxt i dentala unitar. En högre mikrobiell tillväxt av heterotrofa bakterier
kunde ses i de unitar som installerades 2010 och tidigare, problemet anses vara generella
och inte knutet till någon viss unitmodell. Denna slutsats stöds också av Möller et al.
(2006). Det finns inga rapporter som beskriver infektioner associerade till kontaminerat
vatten från tandläkarstolar för tandvårdspersonal men det finns evidens för att
tandvårdpersonal som exponeras för bakteriers toxiner har en ökad förekomst av
astmatiska besvär (Pankhurst et al, 2005).
Legionella
I denna studie identifierades Legionella anisa i 15 % av de dentala unitarna med en
variation från 0-95 CFU/100 ml. Likande resultat har även setts av Fleres et al. (2018) där
Legionella anisa fanns i vatten från dentala unitar vid ett sjukhus i Nederländerna. Dahlén
et al. (2010) visade i en studie att L.Pneumophia fanns i 46 dental unitar vid nio kliniker i
Göteborg. Legionella-bakterier finns naturligt i färskt vatten. Det kan bli ett hälsoproblem
om det växer och sprider sig till byggda vattensystem. De flesta människor som utsätts för
legionella blir inte sjuka men det finns personer som har en ökad risk att insjukna i
legionärssjukdom eller Poitiac fever (övre luftvägsinfektion som kan likna
luftvägsinfluensa). Riskgrupper kan vara äldre, nuvarande eller tidigare rökning, personer
med en kronisk lungsjukdom, personer med ett svagt immunsystem eller som tar
läkemedel som påverkar immunförsvaret, människor med cancer och även personer som
har underliggande sjukdomar som diabetes, njursvikt eller leversvikt (CDC, 2018).
Legionella pneumophila är vanligaste humanpatogen och legionellosis är en potentiellt
dödlig sjukdom. Vattenledningssystem i den dentala uniten kan vara en möjlig källa till
legionella-infektion En direkt koppling mellan tandläkaruniten och patienten har sällan
beskrivits (Petti, 2016b) men det finns två fallstudier publicerades 2017 och 2012 där det
beskrivs ett direkt samband mellan en infektion hos en immunsupprimerad patient och den
dentala uniten. I dessa fall avled patienten till följd av en infektion som orsakades av
Legionella pneumphia, serogrupp 1 (Schönning et al., 2017; Ricci et al., 2012; Petti,
2016a). Legionella infektion hos tandvårdspersonal är sällsynt men det finns studier som
visar att tandvårdpersonal har förhöjda antikroppsnivåer som troligen är relaterat till
många års exponering av areosoler från den dentala unitens vattensystem (Borella et al.
2008; Reinthaler et al. 1988; Luck et al., 1992). Mängden legionella som är acceptabel i
dricksvatten är inte definierat i dagsläget, men i driftssammanhang används ofta gränsen
100 CFU/100 ml. Denna studie har inte kommit upp i dessa nivåer. Boverkets byggregler
innehåller inga gränsvärden för legionella och istället ges anvisningar om lägsta
temperatur i varmvattensystemet (Boverket, 2017). Vilken infektionsdos som krävs för att
en patient ska insjukna i legionellois finns inte heller beskrivet utan det måste finnas ett
övervakningssystem för att inte legionella ska etablera sig i vattensystem.
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Mikrosvampar/mögel
25 % av de dentala unitarna vid sju kliniker var kontaminerade av mikrosvampar/mögel.
Samtliga av dessa unitar var av modellen KaVo 1058 Primus®, KaVo 1078® och KaVo
Estetica E50 Life®. KaVo® är den leverantören som regionen har köpt flest unitar av.
Inga mikrosvampar fanns i unitar från andra leverantörer. Normalt sett finns det få
mikrosvampar i det cirkulerande vattnet. Livsmedelverkets (LIVSFS 2001:30) gräns är
100 CFU/100ml (1 CFU/ml). Nationella och internationella direktiv saknas som är
relaterade till mikrosvampar i dentala unitar. Få studier finns att hitta som belyser denna
problematik inom Europa. Det kan vara så att man i flera studier valt att räkna ihop totala
antalet heterotrofa bakterier och mikrosvampar i sin redovisning. Men Monterio et al.
(2018) har beskrivit förekomst av mikrosvampar vid en tandläkarhögskola i Brasilien där
48 % av de unitar som undersöktes var kontaminerade av mikrosvampar. Även nämner
Guacyra et al. (2014), Agahi et al. (2014) och Dallolio et al. (2014) mikrosvampar som ett
mikrobiellt fynd i unitar. Alla mögelsvampar kräver tillgång till syre för tillväxt
(Livsmedelverket, 2019). Många arter kan växa till vid låga vattenaktiviteter. Låg
vattenaktivitet kan vara en del av problematiken i de dentala unitarna. Ledningarna är
komplexa och vatten kan stå still under längre tider. En möjlig orsak skulle kunna vara att
vattenledningssystemet i unitar från KaVo® eller vattenledningarna som försörjer uniten
med vatten inte är tillräckligt täta och luft kommer in i systemet viket bidrar till en
gynnsam miljö för tillväxt av mögel.
En del mögelsvampar bildar toxiner som kan orsaka astma, luftvägs- och lunginfektioner
och kan ha cancerogen effekt på lever och njurar. Mögelsvampar kan växa till i fuktiga
miljöer och ge upphov till olika typer av överkänslighetsreaktioner, t.ex. allergier. Om
man andas in mögelsvampar och mögelsporer vid arbeten där det bildas luftburet
mögeldamm kan det leda till akuta lungproblem (Arbetsmiljöverket, 2016). Långvarig
exponering av mögeldamm under en längre tid kan ge kroniska lungproblem. Denna risk
borde vara samma för tandvårdspersonal då man exponeras via aerosoler speciellt under
längre tid från den dentala uniten vid tandbehandlingar speciellt. Även personer med ett
nedsatt immunförsvar utsätts för denna risk. Rekommendationen är att
tandvårdspersonalen använder ett munskydd klass IIR vid tandbehandlingar med risk för
stänk vilket ska skydda personalens luftvägar från vatten som är kontaminerat av
mikroorganismer. Huruvida dessa munskydd är tillräckligt täta för mikrosvampar har inte
studerats i denna studie.
Vattenreningsystem
Mest effektivt när det gäller heterotrofa bakterier verkar KaVo Unitwater Cleaner® och
KaVo Oxygenal® vara. Detta är också vattenreningssystem som tillför en liten tillsats av
desinfektionsmedel kontinuerligt. En liten del av det antimikrobiella medlet följer också
med vattenprov för analys vilket kan ge felaktigt låga analysvärden då bakterierna avdödas
under transport. De övriga antimikrobiella medlen används intermittent en gång per vecka
för rengöring och desinfektion av vattenledningssystemet. Dallolio et al. (2014) har i en
undersökning kommit fram till att kontinuerlig vattenrening bidrar till minskad biofilm och
mikrobiell tillväxt. I denna studie var samtliga unitar som visade tillväxt av mögel från
KaVo® och hade KaVo Unitwater Cleaner® som vattenrening. KaVo Unitwater Cleaner®
innehåller väteperoxid som desinfektionsmedel. Med tanke på detta resultat så verkar det
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som att väteperoxid har god effekt på heterotrofa bakterier men sämre på mögeltillväxt i
dessa unitar.
Vatten som inte cirkulerar ger större risk för att det bildas en ansamling av
mikroorganismer och dess biofilm blir en potentiell smittrisk av patogener. Vid avbrott i
verksamheten, t.ex. helgstängt och semesterstängt måste den dentala uniten genomgå en
mer avancerad vattenrening. Studier visar att dricksvattenkvalitet kan uppnås i unitvatten
när kontinuerlig rening och kontroll upprätthålls (Claesson et al., 2019; Dahlen & Hjort,
2017). Mikrobiologisk renhet i de dentala unitarna är av stor betydelse för att inte riskera
att patienterna som besöker tandvården och tandvårdspersonal blir koloniserade eller
infekterade av bakterier som kommer från vattenledningssystemet i den dentala uniten. Det
finns få studier som har beskrivit större utbrott som är direkt relaterade till dentala unitar.
Det som finns beskrivet i litteraturen är enstaka case control studier. Petti & Vitali (2016)
har gjort en genomgång av publicerad litteratur. De drog slutsatsen att med tanke på att så
många människor besöker tandvården och har utsatts för vattenburna patogener från den
dental uniten under åren 1997-2015 så borde i högutvecklade länder med goda
övervakningssystem för infektionskontroll identifierat kluster eller utbrott av patogener.
Tyvärr har inte tandvården en systematisk övervakning av VRI som följs kontinuerligt och
kunskapen inom detta område behöver kartläggas och studeras vidare. Det finns idag inga
belägg för ett utbrett folkhälsoproblem men ändamålet med infektionskontroll är att
minimera risken för exponering av potentiella patogener och skapa en säker arbetsmiljö att
behandla patienter.
Patientsäkerhetsarbete ligger i tiden. Socialstyrelsen (2019) betonar vikten av att minska
risken för undvikbara vårdrelaterade infektioner genom att undvika onödiga ingrepp och
förhindra smittspridning. För att lyckas med detta krävs ett systematiskt och förebyggande
arbete. För att vattenkvaliteten ska vara god i dentala unitarna krävs god följsamhet till
hygienrutiner och att det finns en väl fungerande årlig service för att säkerhetsställa att
vattenreningsanläggningen i uniten fungerar optimalt.

Metoddiskussion
Studien är en tvärsnittstudie av alla dentala unitar inom FTV Region Kronoberg och ger
endast en indikation på hur vattenkvaliteten ser ut precis vid provtagningstillfället. Studien
genomfördes under en relativ kort tid och inkluderade inte följsamhet till gällande
hygienrutiner av den dentala uniten. Detta får ses som en svaghet. Vid en större studie hade
eventuella riskfaktorer kunnat identifieras.
Eftersom studien är en totalundersökning av samtliga dentala unitar inom FTV, Region
Kronoberg regi har inga signifikansanalyser utförts. All information gällande populationen
är sanningar och finns presenterade i resultatet. Antalet inkluderade kliniker är
representativt för folktandvården i Region Kronoberg men begränsat i förhållande till
tandvårdskliniker runt om i landet. Därför kan man inte generalisera och tala om ett
allmänt hygienproblem generellt för dentala unitar. Andra regioner kan ha strängare
hygienregler än andra dentala unitar. Ju större forskningsgrupper desto bättre, särskilt vid
randomisering så är det bra med stora försöksgrupper. Då är risken mindre att gruppen ska
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skilja sig åt beroende på slumpen (Bowling, 2014). Etiska överväganden har beaktats
genom att samtliga kliniker har avkodats och kan inte härledas.
I denna studie togs vattenprover från flerfunktionssprutan där man fäster blästerspetsar.
Blästerspetsen kan då spruta luft, vatten eller en kombination av luft och vatten. Rena
blästerspetsar har använts och spolats ur 30 sekunder före provtagning för att avlägsna
eventuellt kontaminerat vatten och luft som kan kommit in i systemet genom återsug.
Blästerspetsen är också det instrumentet där det är lättast att komma åt vattnet från den
dentala unitens vattenledningssystem. Som referens togs även inkommande vatten från en
tappkran från de olika fastigheterna. Det inkommande vattnet visade sig vara av hög
kvalitet och höll sig väl inom gränser för dricksvattenkvalitet. Vattenprover togs efter att
tappkranen spolats i tre minuter vilket kan ha bidragit till de låga värdena. Hade
vattenprover tagits ospolat hade eventuellt högre mikrobiologiska värden setts.
Socialstyrelsen har i sitt expertunderlag rekommendationen att unitvattnet ska hålla
dricksvattenkvalitet men nämner endast 100 CFU/ml som är ramen för snabbväxande
heterotrofa mikroorganismer (Socialstyrelsen, 2006). I många länder är värdet för
dricksvattenkvalitet 200 CFU/ml (American Dental Association, 1996) även flera länder i
Europa har gränsen 200 CFU/ml (Schel, et al. 2006). Centers for Disease Control and
Prevention, CDC publicerade 2003 ”Guidelines for Infection Control in Dental Health-care
Settings” och rekommenderade då ≤500CFU/ml för icke kirurgiska behandlingar och har
inte tagit hänsyn till snabb- eller långsamtväxande mikroorganismer. Relevansen för
långsamtväxande heterotrofa mikroorganismer och förekomst av mikrosvampar/mögel
behöver lyftas fram av Socialstyrelsen och inkluderas som riktvärde för vattenkvaliteten i
den dentala unitens vattenledningssystem.
För att bestämma antalet mikroorganismer har unitvattnet odlats ut på fasta substrat med
ytspridningsmetoden. Initialt har vattenprovet filtrerats genom cellulosafilter som därefter
placerats på fast substrat. Det finns olika rekommendationer för avläsning av
snabbväxande mikroorganismer. Vi har använt oss av SS-EN ISO 8199:2018
Vattenundersökningar – Allmänna riktlinjer vid analys av mikroorganismer med olika
odlingstekniker för undersökning av vattenkvalitet. Den mikrobiologiska odlingsmetoden
kan skilja sig åt från andra liknande studier. Claesson et al. (2019) har använt sig av en
metod där man gjuter in provet i agarplattan enligt Svensk Standard, vattenundersökning,
SS-EN ISO 6222. De olika metoderna kan påverka olika mikrobers tillväxt.
Svårigheter fanns att läsa av de snabbväxande mikroorganismerna efter två dygn, vilket
kan bero på att mycket små kolonier kan vara svåra att läsa av med bara ögonen under en
förstoringslampa. Kanske skulle användande av ett mikroskop gett ett annat resultat. När
dessa kolonier fortsätter att växa blir de synliga för ögat. Kronoberg har dessutom ett
dricksvatten av hög kvalitet från det kommunala vattennätet med lågt antal
mikroorganismer med avsaknad av snabbväxande heterotrofa bakterier som når den
dentala uniten.
Schell et al. (2005) har i en övergripande europeisk studie visat att dentala unitar som har
vattensystem som fortlöpande portionerar ut desinfektionsmedel leder till mindre
mikrobiell tillväxt och biofilm än de desinfektionssystem där det sker intermittent. I de
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vattensystem som portionerar ut en liten dos av antimikrobiella medel kommer även
vattenprovet att innehålla en viss del som kan påverka resultatet av mikrobiell tillväxt i
provet och bidra till ett falskt negativt resultat. Detta kan vara en förklaring till att unitar
från KaVo® har en mindre andel heterotrofa bakterier i sitt vattensystem jämfört med
andra leverantörer.
Det måste vara lika säkert att besöka och arbeta inom tandvården oavsett tidpunkt på dagen
men valet av tidpunkt för provtagning kan påverka odlingsresultat. Om uniten inte hade
varit igång provtagningsdagen startades systemet och spolades tre minuter innan
vattenodlingen togs. En studie av Wantanabe et al. (2016) undersökte skillnaden mellan
den bakteriella belastningen innan dagens första patient och vid dagens slut. I samtliga
unitar så fanns minst en halvering av CFU antalet. I någon unit reducerades antalet
CFU 15 gånger vid dagens slut.
Studien kommer förhoppningsvis bidrar till en ökad kunskap gällande vattenkvaliteten i
dentala unitar inom Region Kronoberg och därmed ge en ökad säkerhet för patienten och
en säkrare arbetsmiljö för regionens tandvårdspersonal. Denna studie kan ses som en
pilotstudie inför en större longitudinell studie där detta resultat kan jämföras i en större
kontext. Sambandet mellan den mikrobiella tillväxten och hur mycket den dentala uniten
används skulle vara intressant att gå djupare in på. Det skulle även vara av intresse att i
förlängningen genomföra en kvalitativ studie där vi kan fråga beslutsfattarna och
tandvårdsägarna hur de ser på hygienrutiner och dess betydelse inom tandvården.
Erfarenhetsmässigt är begreppet vårdrelaterade infektioner, VRI, inom tandvården
förhållandevis okänt och inte ofta diskuterat i nationella sammanhang. Fler studier behövs
för att kartlägga och synliggöra problematiken även för tandvården. Orsakas patienternas
infektioner efter en tandbehandling enbart endogent eller kan eller kan smitta från vattnet i
den dentala uniten vara en bidragande orsak? Vårdrelaterade infektioner innebär stora
kostnader på både individ- och samhällsnivå. Genom effektiva och förebyggande åtgärder
kan en stor del av de vårdrelaterade infektionerna undvikas (WHO, 2019).
Rekommendationer
Standardiserade protokoll för provtagning och utvärdering av vattenkvaliteten bör
implementeras. En checklista skapar möjlighet att följa uniten över tid och säkerhetsställa
att reningssystemet sker enligt gällande lokal rutin. Service ska utföras minst en gång per
år. Dentala unitar som används i mindre utsträckning rekommenderas service oftare. Vid
längre uppehåll som semester, längre helger, lägre beläggningsgrad ska en
intensivrengöring initieras. Efter sju dygn ska systemet startas upp i rengöringsläge och
slangarna ska spolas om systemet ska tas i drift eller så ska systemet försättas i en ny
intensivrengöringscykel. Detta ska upprepas varje sjudagasperiod tills uniten tas i drift.
Om förhöjda mikrobiologiska värden ses eller om det finns synliga partiklar ska
frekvensen av intensivrengöringen ökas och göras dagligen under tio arbetsdagar i följd.
Därefter ska nya mikrobiologiska prover analyseras. Om dessa fortfarande är förhöjda ska
kontakt med leverantören tas för service. Rekommendationerna är inte formulerade på
basen av studien men är en sammanfattning från litteraturgenomgången.
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Slutsats
Detta är den första studie inom Region Kronobergs folktandvård som har kartlagt
vattenkvaliteten i de dentala unitarna. Resultatet visar att 96 % av de dentala unitarna hade
vatten som höll dricksvattenkvalitet när det gäller de heterotrofa bakterierna. Ett oväntat
fynd var att 25 % av unitarna innehöll mikrosvampar/mögel. Detta behöver belysas mer
eftersom det finns få studier som berör denna problematik. Legionella återfanns i låg nivå i
15 % av unitarna. Variationer fanns inom de olika klinikerna och även de dentala unitarna
inom kliniken. Resultaten varierade även mellan unitar av olika fabrikat och med olika
rengöringssystem. Äldre dentala unitar som är installerade före 2011 är mer mikrobiellt
belastade och behöver bytas ut till nya med bättre vattenrengöringssystem.

Regelbundna mikrobiologiska kontroller av vattenledningssystemet hos den dentala uniten
är nödvändiga för att skydda patienter och tandvårdspersonal från vårdrelaterade
infektioner. Vattenkvaliteten ska övervakas, inte bara för heterotrofa bakterier och
legionella utan också för att se förekomst av mikrosvampar/mögel. Hygienarbetet ska vara
ett lagarbete där samtlig personal inom tandvården har kunskaper i ämnet hygien och dess
betydelse i en fungerande verksamhet där patientsäkerhet och arbetsmiljö ska stå i fokus.
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Bilaga 1

Provtagningsinstruktion av unitvatten

Starta aktuella dentala unitar med urspolning enligt morgonrutin.
Unitar ska vara använda minst 2 timmar innan provtagning. Om uniten inte har varit igång
provtagningsdagen ska urspolning av blästern göras i minst 3 minuter.
Vattenprov tas därefter enligt följande:
1. Numrera provrören och anteckna följande på remissen:
a. Klinik
b. Datum
c. Provtagningsställe (rumsnummer).
d. Typ av vattenrening (t.ex. PlanPure, Recyclean, Bilpron, KaVo Oxygenal,
KaVo Unitwater Cleaner 6 %).
2. Sätt en höggradigt ren spets i blästern.
3. Spola ur, minst 30 sek, före provtagning.
4. Fyll provkärlet helt (150 ml), utan att vidröra dess insida eller gängor med fingrar,
slangar
5. Tillslut provkärlet.
6. Anteckna uppgifter som kan vara av värde vid tolkning av analysresultatet, t.ex. om
uniten varit avställd, eller delar av vattensystemet blivit utbytta.
7. Placera en etikett på remissen och en på provtagningskärlet från samma serie per
provtagen unit.
8. Se till att provet kommer till Klinisk Mikrobiologi, Centrallasarettet Växjö samma
dag som provet tas.

(Modifierad från Umeåmodellen, 2013)
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Bilaga 2
Remiss för vatten från dentala unitar

REMISS Klinisk Mikrobiologi
för Kronoberg
Svarsmottagare:
Unit placering i Rum:________________
Klinik:
Unit modell:__________________________
Kopia: Vårdhygien CLV
Pr Provtagningsdatum

Reningssystem:_____________________
Nummeretikett

Inkomstdatum
Endast för laboratoriet

Provtagare

Registreras i WWLab!
För laboratoriets noteringar

Unitvatten
( 1 flaska, 150ml)

Heterotrofa bakterier CFU/ml?
Efter 2 resp 7 dygn
Förekomst Koliforma bakterier samt
Pseudomonas spp?

Förekomst Legionella?

Märk proven med nummeretikett!
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Bilaga 3
Remiss för inkommande vatten

REMISS Klinisk Mikrobiologi
för Kronoberg
Svarsmottagare:

Klinik

Kopia: Vårdhygien
Pr Provtagningsdatum

Nummeretikett

Inkomstdatum
Endast för laboratoriet

Provtagare

Inkommande vatten
Tappställe:______

Registreras i WWLab!
För laboratoriets noteringar

Inkommande vatten
( 1 flaska, 150ml)

Antal CFU/100 ml?
Förekomst Pseudomonas aeruginosa?

Förekomst Legionella?

Märk proven med nummeretikett!
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Bilaga 4
Tabell. Inköpsår och dental unitmodell.
Inköpsår/modell

Antal

Procent

Cancan Flex integral unit

5

4

KaVo 1078

2

1

KaVo Primus 1058

2

1

KaVo 1078

1

1

KaVo Primus 1058

8

6

Cancan Flex integral unit

4

3

KaVo 1078

1

1

Planmeca Compact

1

1

KaVo 1078

3

2

KaVo Primus 1058

2

1

KaVo Primus 1058

2

1

Planmeca Compact

5

4

KaVo Primus 1058

2

1

Planmeca Compact

1

1

XO4-2

1

1

KaVo Primus 1058

1

1

Planmeca Compact

1

1

5

4

19

14

KaVo Estetica E50 Life

2

1

KaVo Primus 1058

1

1

Planmeca Compact

5

4

Heka UNIC

7

5

KaVo Primus 1058

6

4

8

6

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
Planmeca Compact
2010
KaVo Primus 1058
2011

2014

2015
KaVo Primus 1058
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2016
Heka UNIC
KaVo Estetica E50 Life
KaVo Primus 1058

1

1

13

10

2

1

7

5

1

1

2

1

13

10

134

100

2017
KaVo Estetica E50 Life
2018
KaVo Estetica E50 Life
2019
KaVo 1058 Cart
KaVo Estetica E50 Life
Totalt
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