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Parasit 
 

Cryptosporidium 
Urdjur 
Protozoe 
Apicomplexa 
 

Värd: människa  
eller djur för förökning 
 

Överlever och sprids i  
miljön som oocystor  
 

Låg smittdos 
Ingen specifik behandling 

Symptom på smitta 
• diarre´ 
• buksmärtor 
• illamående  
• huvudvärk  

(Foto: Marianne Lebbad) 



Cryptosporidium-utbrotten i Östersund och i Skellefteå 

jämförelse 

   Östersund  Skellefteå 
    
Insjuknade, ca  20 000   20 000 
  
Ytvatten  Storsjön  Skellefteå älv 
 
Barriärer  Klor, ozon  Klor, filtrering 
 
Koknings- 
rekommendation 84 dagar  140 dagar 



Cryptosporidium-utbrotten i Östersund och i Skellefteå 
jämförelse, fortsättning 

   Östersund  Skellefteå 
 
Cryptosporidium  
   
     Råvatten  påvisad  ej påvisad 
 

     Dricksvatten påvisad  ej påvisad 
 

UV-anläggningar installerades  installerades  
 

Spolning  26 dagar  79 dagar 
 

Smittkälla  ej fastställd  ej fastställd 

Ur Från kris till kontroll.  Cryptosporidium och hur Skellefteå kommun hanterade 
parasitattacken 2011 
 



Klinisk mikrobiologi vid Östersunds sjukhus 
 

Smittskyddsenheten 
 

Miljö och Hälsa 
 

Vatten i Östersund (kommunens dricksvattensproducent) 
 

Kommunens pressinformatör 
 

Smittskyddsinstitutet 
 

VAKA ( nationella vattenkatastrofgruppen) 
 

VMA (viktigt meddelande till allmänheten): kokningsrekommendation 
 

Kontroll av vattenverk 
 

Spårning av föroreningskällan 
 

Spolning av ledningsnät 
 

Kontakter med media och myndigheter 
 

Myndigheter  - Tekniska avdelningar – Press/massmedia 



Dricksvatten 

Hushållen 
 

Sjukhus 
 

Skolor 
 

Äldreboende 



Hej! 
 

Angående Cryptosporidier och eventuella hälsorisker om dessa 
organismer hamnar i unitvattnet ser vi f.n. över rutiner och åtgärder 
att använda vid ev. upprepat utbrott i vårt land. 
 

I vår lista över kliniker som skickat prov för analys av 
förekomst/mängd av s.k. heterotrofa bakterier finns Ni med. 
Frågorna till Er hör samman med utbrottet och är enkla. Vi undrar 
hur ni fick tillgång  till Cryptosporidium-fritt vatten: 
 

1) vattnet kokades 
2) vatten togs från "säker" källa 
 

Hur gjorde Ni med unitar med fast anslutning till vattennätet? Att 
förse dessa med "säkert" vatten är ju lite knepigt. 
 

Vore tacksam för svar. 
 
Vänliga hälsningar 
Rolf Claesson 
mikrobiolog 
121207 



Hej ! 
Vatten till unitar togs från säker källa från Skellefteå 
kommun ! 
  
Hej! 
  
Vi har vattenflaska monterat på varje utrustning. Allt 
vatten togs från "säker källa", forslades hit i dunkar. 
  
Hej  
Vattnet togs från säker källa 
Har ingen unit med fast anslutning till vattennätet 



Hej Rolf 
 
Vilken jobbig tid detta var... 
Svärmor hade egen brunn med rent vatten, vi 
hämtade 20 liters dunkar med vatten flera gånger i 
veckan, tack vare vi hade 
vattenrening var det bara att fylla på med bra vatten i 
flaskorna och köra. 
 
Hälsningar 
 







Fas 2 



Fas 2  
 

60 - talet - 2006 
 
 

Första rapporten om bakterier i vattnet som kyler 
unitens instrument (Blake 1963) 
 
Därefter åtskilliga rapporter om förekomst av 
mikroorganismer i unitvattnet 
 
Bakterierna kan spridas via aerosoler till omgivningen  
 
 



Biofilm 

• Ytkolonisation 
• Laminärt flöde 
• Förhållande mellan yta /volym 



Liten volym – Stor yta 



Mikroorganismer i unitvattnet 
några exempel från Pankurst, 1998 

Bakterier Svamp  Protozoer 
 

 Acetinobacter  Penicillium   Cryptosporidium 
 Actinomyces  Cladosporium  Microsporidium 
 Alcaligenes  Scopulariopsis  Giardia 
 Bacillus 
 Flavobacterium 
 Klebsiella 
 Legionella 
 Pseudomonas 
 Proteus 
 Burkholderia 

 
 Flertalet är 

lågpatogena 



Tandläkare död i Legionella-infektion. Legionella pneumphila fanns både i klink och hemma 
(Atlas 1995) 





Andra patogener som kan infektera unitvattnet 

Foto:  Anders Magnusson 



Bakterier i unitvattnet 
Kan vara en hälsorisk ! 

 
 Kan orsaka driftsstopp eller andra funktionella 

störningar! 
 

Paradox: Vid tandbehandling används höggradigt rena instrument 
tillsammans med vatten som ej håller gällande dricksvattensnorm 
(< 100 bakterier/ml)  

 
 

 Slutsats: Bakterier måste avlägsnas från 
unitvattnet 



Vattnet hos tandläkaren har för dålig kvalitet. Studier visar 
att så kallade unitar kan innehålla Legionella, 
Pseudomonas aeruginosa och heterotrofa bakterier 
 
Problem med biofilm i vattenslangarna är boven i 
dramat. 
 
Tandläkarna installerar bra utrustning och så spolar vi med 
skitvatten. Vi måste göra något åt det här. 



Hygienrutiner i tandvården 
 
Unitens vattenledningssystem 

Dricksvattenkvalitet  
 
 

Desinfektion av unitvattnet 
 

 Socialstyrelsen  
2006 



Nya riktlinjer från 
Socialstyrelsen 

Unitvattnets kvalitet bör uppfylla 
gällande dricksvattennorm 
(< 100 CFU/ml)  
 
Unitvattnet kvalitet bör kontrolleras 
regelbundet, minst en gång/år 
 
Vattenprovet rekommenderas vara 
taget från trefunktionssprutan  

Fas 3  
2006 - 



Bakteriologisk analys av unitvatten 
 

Mängden s.k. heterotrofa bakterier analyseras 
genom odling på ett väl definierat medium 
 

Odlingsplattorna inkuberas 3 dygn  
 

Inkuberingstemperatur: 22 grader 
 

Antalet kolonier på plattan räknas =  
antal colony forming unit 
 
100 CFU/ml = 100 bakterier /ml 



Desinfektionssystem 
 Kontinuerlig 
 

• klorföreningar 
• väteperoxid 

Intermittent 
 

• detergenter 
• bakteriedödande substanser 

Öppet eller slutet 



Desinfektion av vattensystemet i dentala unitar 

Öppet system 
 
Kontinuerlig eller intermittent  
desinfektion av unitens  
vattensystem  

Slutet system 
 
Kontinuerlig desinfektion av 
unitens vattensystem  



Risk för smittspridning är i först hand  
kopplat till de aerosoler som bildas  
vid tandbehandling. 
 
Kvalitetskravet gäller m.a.o. inte vattnet 
från unitens dricksvattenfontän. 
 
Krav att detta vatten skall vara kopplad 
till unitens desinfektionssystem 
finns därmed inte.  
 
Skölj- och dricksvatten till patienten 
bör därför inte tas från unitens  
dricksvattenfontän.   
 



Risk finns att kontaminerat 
dricksvatten används vid arbete 
i dentala unitar 

Risk finns att patienter och personal 
smittas vid detta arbete trots uniten 
är försedd med desinfektionssystem 

Hur elimineras denna risk? 



Inkommande vatten 

Kommer vattnet från ytvattentäkt  
eller grundvattentäkt 
 
Används UV-ljus för behandling av  
utgående vatten från vattenverket 
 
Hur görs de mikrobiologiska  
kontrollerna vid vattenverket  



Åtgärd på klinik 

Utarbeta rutiner för att  begränsa  smittsprid- 
ning via dentala  unitens vatten när dricksvatt- 
net är mikrobiellt förorenat. 
 
Vidta åtgärder som gör det möjligt att  leda in  
kokat vatten i unitens vattensystem när risk  finns 
att inkommande vatten är kontaminerad av 
mikroorgansismer som ej kan elimineras av  
unitens befintliga desinfektionssystem, t.ex.  
Cryptosporidier 



Sammanfattning 

Uppdatera kunskaperna om aktuella mikrobiella föroreningar av dricksvattnet 
 
Krävs åtgärder för att skapa ”öppet system” i dentala uniten 
kontakta leverantör av utrustningen 
 
Upprätta åtgärdsprogram  för riskhantering  vid användning av kontaminerat vatten 
 
När  ”Cryptosporidium – larmet” går  
 
Se till att patienten dricker/sköljer med kokt vatten  



Vattenkvalitén i våra unitar – i morgon 
  

Hoten mot vårt dricksvatten 
Forskare varnar för att fler objudna gäster 
kommer att leta sig in i våra vattenledningar i 
framtiden, när vädret blir varmare och 
regnigare. Därför måste vi lära oss att upptäcka 
både kända och okända smittämnen. 



Vattenkvalitén i våra unitar – i morgon 
Ytterligare riskfaktorer 
 
Ledningsbrott på både dricksvattenledningar och avloppsledningar vid samma 
tillfälle är den händelse som flest kommuner bedömer som den största 
mikrobiologiska risken  (Livsmedelsverkets rapport 19/2013) 
 
Andelen individer i vår befolkning med ett försvagat immunförsvar  ökar . Dessa 
bör skyddas från smitta vid besök i tandvården.  

Slutsats 
Även om förhöjd risk finns i framtiden att inkommande vatten till 
kliniken är av tveksam kvalitet måste vattnet som kommer ut ur 
unitens olika instrument vara fritt från sjukdomsframkallande 
mikroorganismer.  
 



   
 

Östersunds kommun frias från miljöbrott 

Ur Smittspridaren 
Smittskyddsenheten i VLL 
 

Inga fall av Cryptosporidium  
under 2013 


	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10
	Bildnummer 11
	Bildnummer 12
	Bildnummer 13
	Bildnummer 14
	Bildnummer 15
	Bildnummer 16
	Bildnummer 17
	Mikroorganismer i unitvattnet�några exempel från Pankurst, 1998
	Bildnummer 19
	Bildnummer 20
	Bildnummer 21
	Bildnummer 22
	Bildnummer 23
	Bildnummer 24
	Bildnummer 25
	Bildnummer 26
	Bildnummer 27
	Bildnummer 28
	Bildnummer 29
	Bildnummer 30
	Bildnummer 31
	Bildnummer 32
	Bildnummer 33
	Bildnummer 34
	Bildnummer 35
	Bildnummer 36

