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Forskning

SAMMANFATTNING
Livsmedelsverkets rekommendation för dricks-
vattnets mikrobiella kvalitet gäller även för vattnet 
i dentala unitar. Det innebär att antalet odlingsbara 
mikroorganismer inte bör överstiga 100 per milli-
liter unitvatten (100 CFU/mL). I denna artikel re-
dovisas resultaten från samtliga mikrobiologiska 
analyser av vattenkvaliteten i dentala unitar utför-
da åren 2007–2014 vid Oral mikrobiologi, Tandlä-
karhögskolan i Umeå (THU). 

Andelen vattenprov med CFU-tal under gräns-
värdet från THU låg på en stabil nivå med undantag 
för år 2013, medan proven från externa kliniker, det 
vill säga från kliniker utanför THU, visade en stor 
variation. I artikeln presenteras en checklista med 
förslag till åtgärder för att säkra god kvalitet hos 
unitens vatten. 

SOCIALSTYRELSENS KRAV 
GÄLLER ÄVEN UNITAR
De mikroorganismer som förekommer i den denta-
la unitens vattenledningar utgör normalt ingen häl-
sorisk, men bakterier, virus, svampar och parasiter 
(för översikt, se referens 1 och 2) som finns i vatten-
ledningarna kan orsaka infektioner hos patienter 
med cancer, diabetes och nedsatt immunförsvar. 
Arbetsrelaterad astma bland tandvårdspersonal 
har också satts i samband med starkt kontamine-
rade vattenledningar i dentala unitar [3]. 
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uppmärksammats är Pseudomonas, atypiska myko-
bakterier (non-tuberculousMycobacterium, NTM) 
och Legionella; patogener som gett upphov till in-
fektioner i samband med tandbehandling [4, 5, 6, 
7]. Förhöjd antikroppstiter mot legionellabakterier 
har påträffats hos tandvårdpersonal [8, 9], vilket 
tyder på yrkesrelaterad exponering. Nyligen rap-
porterades ett fall med legionellainfektion vid en 
svensk tandläkarmottagning. Smittan härrörde 
med stor sannolikhet från unitens dricksvatten, 
vars ledning inte var kopplad till unitens vattenre-
ningssystem [10].

Socialstyrelsens krav på dricksvattnets mikrobi-
ella kvalitet gäller även för vattnet i dentala unitar 
[11]. Det innebär att antalet odlingsbara mikroorga-
nismer (indikatorer för rent vatten) inte bör överstiga 
100 per milliliter unitvatten (100 CFU/mL). För att 
hålla halten mikroorganismer under 100 CFU/mL 
måste den dentala uniten vara försedd med utrust-
ning för vattenrening. Kontroll av vattenkvaliteten 
måste göras minst en gång per år. Det finns i dag 
olika slags reningsanläggningar för dentala unitar 
– effekten kan emellertid variera [1, 12]. 

Med avsikt att undersöka i vilken omfattning 
rekommendationen att säkra unitens vattenkva-
litet efterlevs, presenteras resultaten av samtliga 
mikrobiologiska vattenanalyser utförda under 
åren 2007–2014 vid Kliniska laboratoriet, Oral 
mikrobiologi, Tandläkarhögskolan i Umeå. Vi-
dare dis kuteras förslag till åtgärder för att säkra 

Referentgranskad litteraturöversikt  
– accepterad för publicering 10 september 2015. 

En analys av vattenkvaliteten i dentala unitar åren 2007–2014 
har genomförts. Resultatet varierar och visar på behovet av 
strikta hygienrutiner för att en patientsäker vattenkvalitet ska 
uppnås. Ett speciellt problem är unitens dricksvatten, vilken  
i regel inte omfattas av vattenreningssystemet.
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god kvalitet hos unitens vatten – oberoende av 
reningsmetod. 

2 816 VATTENPROVER 
ANALYSERADES
Klinikerna använde samma tillvägagångssätt för 
vattenrening, den så kallade Umeåmodellen, som 
är baserad på avdödning av bakterier med hjälp av 
en klorförening [13]. Någon enstaka unit med an-
nan metod för vattenrening förekom. Totalt om-
fattar analysen 2 816 vattenprover från de kliniska 
avdelningarna vid THU och från 32 externa klini-
ker. När klinikerna beställde provtagningsmateri-
al översändes också anvisningar för provtagning 
[14]. De mikrobiologiska analyserna utfördes en-
ligt Svensk Standard (Vattenundersökningar – Mik-
robiologisk undersökning, SS – EN ISO 6222). Pro-
ven inkuberades vid +22 °C under tre dygn. 

Fördelningen efter halten odlingsbara mikroorga-
nismer per milliliter vatten i proven framgår av tabell 
1. Andelen prov med odlingsbara mikroorganismer 

under 100 CFU/mL från THU utgjorde 92 procent, 
medan motsvarande tal för de externa klinikerna 
var 67 procent. Prov med värden över 100 CFU/mL 
har i tabellen fördelats i fyra kategorier efter graden 
av förorening (tabell 1). Ett förhöjt CFU-tal mellan 
100 och 500 kan bero på att provtagningen inte ut-
förts på rekommenderat sätt, men även orsakas av 
till exempel tillfälliga variationer av mängden mik-
roorganismer i ledningarna. I dessa fall anses inga 
omedelbara åtgärder vara nödvändiga om det inte 
framkommer uppgifter som tyder på problem. Vid 
CFU-tal mellan 500 och 1 000 rekommenderas ny 
provtagning, eventuellt föregången av behandling 
av unitens vattenslangar med fem gånger högre 

Tabell 1. Odlingsbara mikroorganismer i prov från dentala unitars 
vattensystem vid Tandläkarhögskolan i Umeå (A), respektive vid  
externa klinikerna (B), fördelade efter mängd i fyra grupper

CFU/mL
A

Antal prov (%)
B

Antal prov (%)

≤ 100 1 309 (91,9) 935 (67,2)

> 100–500 27 (1,9) 137 (9,8)

> 500–1 000 13 (0,9) 53 (3,8)

> 1 000–10 000 44 (3,1) 133 (9,6)

> 10 000 31 (2,2) 134 (9,6)

Totalt antal prov 1 424 1 392
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” De mikroorganismer som 
förekommer i den dentala unitens 
vattenledningar utgör normalt 
ingen hälsorisk, men … kan orsaka 
infektioner hos patienter med 
cancer, diabetes och nedsatt 
immunförsvar.”
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Figur I.  Procentuell andel 
prov med odlingsbara 
mikroorganismer under 
gränsvärdet (≤ 100 CFU/mL); 
årsvis fördelning. 
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klorkoncentration än den som normalt används (2,4 
ppm). Vid högre CFU-tal rekommenderas alltid ren-
göring av unitslangarna, med en rengöringslösning 
innehållande natriumhydroxid, och ny provtagning 
inom en månad. I vissa fall krävs flera rengöringar 
för att nå ett godtagbart CFU-tal. Tilläggas kan 
att när man väl lyckats avlägsna beläggningarna 
på unitslangarna måste strikta rutiner följas för 
att förhindra återetablering av mikroorganismer.

Andelen prov från THU med CFU-tal under 100 
låg på en stabil nivå med undantag för år 2013 (figur 
I).  Andelen prov från de externa klinikerna visade 
dock en sjunkande tendens men med viss stabilise-
ring under periodens senare del. Bakom resultaten 
från de externa klinikerna döljs en stor variation 
(figur II); vissa hade 90 procent godkända prov, 
medan andra endast hade 40 procent. En viktig 
förklaring till skillnaderna mellan THU och de ex-
terna klinikerna torde vara den 30-åriga erfarenhet 
man har av vattenanalyser på THU. Detta visar sig 

bland annat i benägenheten att skicka in prov från 
klinikerna utanför THU till Kliniska laboratoriet 
som varierade under den 8-åriga perioden. Femton 
kliniker lämnade prov samtliga år; från övriga va-
rierade frekvensen. En klinik lämnade över huvud 
taget inte några vattenprover för analys. Det kan 
inte uteslutas att prov sänts till andra laboratorier.

I den här rapporten presenteras för första gången 
analysresultat av en undersökning där deltagande 
kliniker, med något undantag, använt en och samma 
reningsmetod. 

Umeå-modellen har utvecklats och använts vid 
THU under mer än 30 år [15]. En trolig förklaring till 
det sämre resultatet 2013 är att aktuella rutiner inte 
följts. Genomgång av rutinerna med personalen re-
sulterade i att tidigare års goda resultat återställdes 
2014. Bland de externa klinikerna varierade resul-
tatet emellertid i betydande omfattning. Vid vissa 
kliniker uppnås goda resultat, medan motsatsen kan 
noteras vid andra kliniker. Sammantaget påträffas 
i cirka 20 procent av proven kraftigt förhöjda CFU-
tal. Det kan finnas olika skäl till detta, till exempel 
att givna instruktioner inte efterlevs på grund av 
otillräcklig introduktion eller personalomsättning. 
Andra förklaringar kan vara brist på tid och resur-
ser, reparationer eller installation av ny unit eller 
allmänt bristande kunskap om riskerna med vat-
tenburna smittor. 

” Vid vissa kliniker uppnås goda resultat, medan 
motsatsen kan noteras vid andra kliniker. Samman
taget påträffas i cirka 20 procent av proven kraftigt 
förhöjda CFUtal.”
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Figur II.  Procentuell andel prov med odlingsbara 
mikroorganismer under gränsvärdet (≤ 100 CFU/mL) 
vid klinikerna; Tandläkarhögskolan i Umeå och externa 
klinikerna 1–32 (fallande skala).
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EFTERLEVNADEN AV 
REKOMMENDATIONEN VARIERAR
Är unitens vatten tillräckligt rent? I många fall är 
det inte så – efterlevnaden av rekommendationen 
varierar. För att nå ett godtagbart resultat krävs att 
varje unit förses med ett väl fungerande re nings-
system och att tillverkarens anvisningar följs. För 
att säkra vattnets kvalitet måste också mikrobiolo-
gisk kontroll utföras minst en gång årligen. 

Det finns anledning att understryka att verk-
samhetschefen är ansvarig för att unitvattnet hål-
ler en acceptabel kvalitet och uppfyller kraven på 
god patientsäkerhet [16]. En kraftig etablering av 
mikrobiell biofilm i unitens slangar innebär en po-
tentiell patientsäkerhetsrisk. Ett speciellt problem 
är unitens dricksvatten, vilket i regel inte omfattas 
av vattenreningssystemet. Patientens dricks-/skölj-
vatten bör i så fall tas från tappställe direkt ansluten 
till ledningsnätet för dricksvatten, till exempel vid 
behandlingsrummets tvättställ. 

Resultatet av denna undersökning av vattenkva-
liteten i dentala unitar visar på behovet av strikta 
hygienrutiner för att en patientsäker vattenkvalitet 
ska uppnås. För att underlätta arbetet är det lämp-
ligt att använda sig av så kallade hygienindikatorer 
anpassade till verksamheten [17]. Till höger presen-
teras förslag på indikatorer lämpliga att användas 
vid genomgång av unitens vattensystem.

Checklista

Ja Nej

Finns person utsedd som ansvarar för den löpande 
skötseln och för kontrollen av unitens vattensystem?

Finns person utsedd som ansvarar för den årliga 
mikrobiologiska kontrollen av unitvattnet och 
kontakten med laboratoriet som utför analysen?

Finns skötselanvisningar för unitens vattensystem? 

Är dricks- och sköljvattnet anslutet till unitens 
desinfektionssystem?

Kontrolleras vattenkvaliteten i unitar som inte används 
regelbundet?

För att undvika felaktiga provsvar: Har samtliga 
moment i laboratoriets provtagningsanvisningar 
beaktats?

Diskuteras analyssvar som visar förhöjda värden med 
verksamhetschefen för beslut om eventuell kontakt 
med laboratoriet som utfört analysen och/eller 
tekniker?

Sker eventuella åtgärder i samråd med analyserande 
laboratorium och/eller tekniker?

Dokumenteras samtliga kontroller? 

Granskas checklistans innehåll regelbundet, minst en 
gång varje kvartal, till exempel vid klinikmöte?
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” För att nå ett 
godtagbart 
resultat krävs 
att varje unit 
förses med ett 
väl fungerande 
reningssystem 
och att tillverka
rens anvisningar 
följs. ” 
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