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örekomsten av bakterier i dentala uni-
tars vattensystem är ett känt fenomen. 
Det är väl dokumenterat att de höga 
bakteriehalter som kan uppmätas i 
vattnet kommer från den beläggning av 

bakterier som lätt etablerar sig på unitslangarnas 
inre ytor och därefter växer till i antal [1]. Belägg-
ningen, så kallad biofilm, uppstår även om vattnet 
innehåller låga bakteriehalter.

Ett stort antal olika bakteriearter har påvisats 
i dentala unitars vattensystem [2]. Den över- 
gripande frågan är om dessa bakterier utgör en 
hälsorisk? Det finns i dag inget som tyder på att så 
skulle vara fallet för friska individer. Den aktuella 
diskussionen berör risken för att mikroorganis-
merna kan orsaka infektioner hos individer med 
nedsatt immunförsvar. När det gäller den risk-
bedömningen har fokus satts på några specifika 
bakteriearter, bland annat Pseudomas aeruginosa 
och Legionella pneumophila [2]. Det finns några 
enstaka studier som antyder att dessa bakteriear-
ter, som uppträder i form av så kallade aerosoler 
(en mycket fin dimma av kristaller eller droppar) 
i unitvattnet, kan orsaka infektioner hos immu-
nosupprimerade och äldre individer [3, 4]. Det 
är dock viktigt att påpeka att smittspridning kan 
vara svår att spåra, vilket kan vara en orsak till 
att rapporter om känd smittspridning i samband 
med tandbehandling är få. 

MIKROBIOLOGISKA RIKTVÄRDEN
Livsmedelsverket kräver i dag att mängden hete-
rotrofa bakterier (bakterier som är beroende av 

Umeå har metod för 
desinfektion av unitar

organiskt material som energikälla) i dricksvatt-
net ska understiga 100 per ml (CFU per ml). Med 
tanke på att det vid en vanlig tandbehandling 
krävs höggradigt rena instrument är det rimligt 
att ställa motsvarande krav på det vatten som an-
vänds vid dessa behandlingar.

RENGÖRING OCH DESINFEKTION
För att avlägsna biofilmen och desinfektera unit-
vattnet krävs specifika rengörings- och desinfek-
tionsmetoder. Ett sätt är att regelbundet tillsätta 
substanser i unitvattnet som löser upp och av-
lägsnar biofilmen. Ett annat sätt är att förhindra 
uppkomsten av biofilm genom att tillsätta anti-
bakteriella substanser. Vid valet av metod är det 
givetvis väsentligt att ta hänsyn till såväl funk-
tionella aspekter som kostnader och användar-
vänlighet. Trots att ett antal olika metoder och 
desinfektionsmedel finns beskrivna [5–7] saknar 
många dentala unitar i dag vattenrening.

En studie vid Tandläkarhögskolan i Umeå vi-
sade redan i början av 1980-talet hur snabbt bak-
terier etablerar sig i nya tandläkarutrustningar. 
I en sammanfattande rapport i Tandläkartid-
ningen [8] uppmanades tillverkare av tandläkar-
utrustningar redan då att ta ansvar för problemet 
med höga bakteriehalter i unitvattnet. 

Som en följd av fynden i studien infördes en 
metod för rening av unitarnas vattenslangar, 
kombinerat med en kontinuerlig desinfektion 
av unitvattnet. Rutinerna infördes under led-
ning av professor Jan Carlsson och verkmästare 
Karl-Eric Ericsson och innebar att unitarna ren-
gjordes en gång per halvår genom att systemet 
fylldes med en natriumhydroxidlösning (0,8 %) 
som noggrant sköljdes ut nästa dag. Genom att 
tillföra en röd pH-indikator kunde man enkelt 
avgöra när natriumhydroxiden var ursköljd. För 
att försvåra återbildningen av biofilm klorerades 
därefter vattnet med hjälp av så kallade vatten-
reningstabletter. Detta förfarande avlägsnade ef-
fektivt biofilmen. 

De vattenreningstabletter som används vid 
Tandläkarhögskolan i Umeå innehåller natrium- 
dikloroisocyanurat (NaDCC) [9]. I vattenrenings-
sammanhang är NaDCC en välkänd och rekom-
menderad produkt, bland annat av FN:s ut- 
vecklingsprogram, WHO och Röda korset. Den 
produceras och hanteras enligt internationellt 
godkända rekommendationer (bland annat EU 

SAMMANFATTAT Trots att man 
i drygt 40 år känt till att dentala 
unitar kan innehålla mycket höga 
bakteriehalter har det inte fun-
nits några kvalitetskrav på det vat-
ten som sprutas in i patienternas 
munnar. Vid Tandläkarhögskolan 
i Umeå finns en metod som byg-
ger på vattenreningstabletter som 
innehåller klor.
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guidelines for good manufacturing practice for 
medical products) [10].

I vatten genererar NaDCC-tabletten en lösning 
med neutralt pH som innehåller isocyanursyra 
och klor som till cirka 80 procent består av hy-
poklorsyra och resten som hypoklorit. Närvaron 
av isocyanursyran minskar något hypoklorsyrans 
antibakteriella effekt, men isocyanursyran stabi-
liserar samtidigt hypoklorsyran så att dess anti-
bakteriella effekt kvarstår längre än i frånvaro 
av isocyanursyran. Dessutom bidrar lösningens 
neutrala pH samt närvaron av isocyanursyra till 
att risken för eventuella skadliga effekter på ma-
terial samt patienter och personal minskar [11]. 

UMEÅMODELLEN 
Den metod för rening och desinfektion av den-
tala unitars vattensystem som används vid Tand-
läkarhögskolan innebär att en flaska kopplas till 
varje unit (fig 1). Flaskan fylls med kommunalt 
vatten (som inte är klorerat) och en vattenre-
ningstablett tillsätts. Med hjälp av tryckluft förs 
det klorerade vattnet in i unitens vattensystem. 
Vid varje flaskpåfyllning tillsätts en vattenre-
ningstablett. Trots att Umeås kommunala vatten 
inte kloreras är det av erkänt god kvalitet. 
Skötseln av unitarnas vattenreningssystem 
innebär att: 
■ De dentala unitarnas slangsystem spolas ur 
minst 30 sekunder varje morgon samt mellan 
varje patient.
■ Vid påfyllning av vattenflaskorna tillsätts all-
tid en vattenreningstablett. På detta sätt hålls 
unitvattnet kontinuerligt klorerat. 
■ I början av varje halvår sker en övernatt-be-
handling av vattensystemet i varje unit med för-
dubblad klorhalt (två tabletter per liter vatten). 
Därefter behandlas vattnet med normal klorhalt 
(en tablett per liter).

Regelbundna mikrobiologiska analyser har vi-
sat att den kontinuerliga kloreringen av unitvatt-
net är tillräcklig för att man ska uppnå godkänd 
vattenkvalitet utan natriumhydroxidbehandling. 
Denna används numera endast undantagsvis.

MIKROBIOLOGISK VATTENANALYS
Sedan metoden för rening och desinfektion av 
unitvattnet infördes har mikrobiologiska analy-
ser av vattnet i varje unit utförts minst två gånger 
per år. Vid varje provtagningstillfälle tas 4–5 prov 
från varje unit.

Den analysmetod som används följer Svensk 
Standard (SS 028171, SS 028169). Före analysen 
av vattnet neutraliseras rester av aktivt klor med 
hjälp av natriumtiosulfat. Eventuellt kvarva-
rande klor i vattnet kan annars påverka resul-
tatet. Analysen går till så att 100 l prov sätts till 
en petriskål varefter ett flytande (45ºC) odlings-
medium ( jästpeptonagar) blandas med provet. 
Efter att odlingsmediet stelnat inkuberas det vid 

37ºC under två dygn. Antalet kolonier som vuxit 
fram räknas med hjälp av mikroskop. Varje koloni 
motsvarar en heterotrof bakterie i provet och re-
sultatet anges som antalet bakterier per ml (CFU 
per ml). 

Åtskilliga bakteriologiska analyser av unitvatt-
net har gjorts under åren. Resultat från de senas-
te fem åren presenteras i tabell 1. Av den fram-
går att det övervägande antalet prover uppfyller 
dricksvattenkvalitet enligt Livsmedelsverkets 
riktlinjer. Av tabellen framgår även att höga bak-
teriehalter tillfälligtvis kan påvisas i unitvattnet. 
Vatten av underkänd kvalitet hade i flertalet fall 
tagits från unitar som endast hade använts spo-
radiskt och därmed inte genomgått regelbunden 
vattenrening. Vattnet i dessa unitar behandlas 

TABELL 1. Heterotrofa bakterier i dentala unitars vatten-
system vid Tandläkarhögskolan i Umeå.

År Totala    Prover innehållande 
 antalet                   < 100/ml               > 5 000/ml
 prover antal % antal %
2001 1896 1792 94,5 16 0,8
2002 1297 1216 93,8 5 0,4
2003 668 663 99,2 0 0
2004 1300 1083 83,3 58 4,5
2005 1243 1095 88,1 31 2,5

Figur 1. Processbeskrivning av reningssystem i en 
dental unit: Vattenreningstabletten tillsätts i en 
flaska kommunalt vatten som ansluts till uniten. 
Innehållet förs in i vattensystemet med tryckluft.
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med förhöjd klorhalt eller med natriumhydroxid 
varefter nya prover tas för att säkerställa att god-
känd vattenkvalitet uppnåtts. Vanligtvis räcker 
det med en punktbehandling.

För närvarande pågår förberedelser för att 
introducera Umeåmodellen vid Västerbottens 
folktandvårdskliniker. Kostnaden för vattenre-
ningssystemet beräknas till cirka 2 000 kronor 
per unit. I de fall där unitar under en längre tid 
använts utan rening av vattnet görs en inledande 
behandling med natriumhydroxid innan klore-
ringsrutinen införs.

Det är viktigt att framhålla att såväl natrium-
hydroxid som klorföreningar kan vara korrosiva 
och att det därför är av stor vikt att man tillsam-

mans med sin leverantör försäkrar sig om att inte 
några delar av utrustningen kan ta skada om man 
tänkt införa Umeåmodellen för vattenrening.
Följande fem punkter är utmärkande
för Umeåmodellen:
■ Mer än 20 års erfarenhet 
■ Regelbundna bakteriologiska kontroller har 
visat att rekommenderade låga bakteriehalter 
uppnås
■ Tabletterna är enkla att hantera och kan lagras 
upp till fem år med bibehållen effekt
■ Negativa effekter för patienter och/eller per-
sonal finns ej rapporterade
■ Låga kostnader (mindre än 20 öre per liter 
klorlösning).
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Syftet med avhandlingen var att kartlägga karies-

förekomsten hos svenska tonåringar och hur 

olika fluorprogram i skolan påverkade kariesut-

vecklingen. 

Officiell kariesstatistik har visat att tandhälsan 

bland barn och ungdom är ojämnt fördelad och 

skiftar kraftigt mellan olika landsting samt mellan 

olika kliniker inom ett och samma landsting. Far-

hågor har funnits att statistiken underskattar den 

faktiska kariesförekomsten då endast karies i den-

tinet och fyllningar syns i Socialstyrelsens rappor-

ter. Skolbaserade fluorsköljningar övergavs i mit-

ten av 1980-talet i de flesta landsting till förmån 

för högriskstrategi på tandkliniken utan att man 

vetenskapligt dokumenterat effekten av föränd-

ringen.
Denna kursändring kan ha varit förhastad. Ka-

ries, speciellt på approximalytorna, är fortfarande 

ett stort problem för barn och ungdomar i risk för 

sjukdom. Emaljkaries utgör dessutom en potenti-

ell kariesrisk för samtliga barn och ungdomar då 

kariesskador på approximalytorna i hög utsträck-

ning styr individens framtida tandvårdsbehov. Ett 

viktigt mål kunde vara att åter se skolan som en 

hälsofrämjande arena för populationsinriktad flu-

orprevention till samtliga ungdomar i kariesrisk-

åldrar med förhoppningsvis långtgående hälso-

vinster och ekonomisk vinst för individ och 

samhälle. 

SYFTE 
Syftet med avhandlingen [1] var att utvärdera 

om:
� skillnader i kariesförekomst mellan kliniker 

inom och mellan två landsting är en reell skillnad 

i tandhälsa eller registreringsskillnader [2], 

� kariesskador är underskattade även när tand-

hälsan förbättrats, om skillnader kvarstår mellan 

olika folktandvårdskliniker och om emaljkaries 

fortfarande utgör den största delen av totala ka-

riesskadorna [3],� upphörande av veckovisa fluorsköljningar i 

skolan under kariesriskperioden 13–16 år medför 

en kariesökning hos ungdomar med låg kariesfö-

rekomst men med många riskytor [4],

� vilken frekvens av fluorlackningar i skolan un-

der 3 år som ger bäst effekt på nytillkommen ka-

ries och utveckling av emaljkaries på approximal-

ytor hos 13–16-åringar från låg-, mellan- och 

högkariesriskområden samt om effekten skiljer 

sig åt mellan dessa områden [5] och, slutligen

� vilken frekvens av övervakad fluorsköljning i 

skolan under 3 år som ger bäst effekt på nytill-

kommen karies och utveckling av emaljkaries på 

approximalytor hos 13–16-åringar i ett låg-mel-

lanriskområde [6].
MATERIAL OCH METODI delarbete I slumpades 180 16-åringar med va-

rierande grad av kariesförekomst ut från 6 klini-

ker. Ungdomarna undersöktes kliniskt och rönt-

genologiskt först av sin ordinarie tandläkare och 

sedan vid samma tillfälle av två kalibrerade un-

dersökare.I delarbete II upprepades samma metodik på 

totalt 240 slumpmässigt utvalda 16-åringar från 6 

andra kliniker, alla med spridning såväl geogra-

fiskt som tandhälsomässigt. 
I delarbete III slutade 60 slumpmässigt utvalda 

13-åringar från en skola att skölja med fluor från 

och med årskurs 7. Deras kariesutveckling jämför-

des under 3 år med 60 slumpmässigt utvalda 13-

åringar från en annan skola där man fortsatte att 

skölja med 0,2 % NaF-lösning 1 g/vecka. I en kom-

pletterande undersökning jämfördes kariesföre-

komsten hos 60 slumpmässigt utvalda 16-åringar 

som inte sköljt med fluor de senaste tre åren med 

en grupp 16-åringar som fluorsköljt under högsta-

dietiden. Samtliga ungdomar har fluorsköljt från 

7 års ålder.
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