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Zimmerman höga krav på vårdgivar-
na vid nyinvesteringar och på tillver-
karna av medicinsk inredning.

Olika egenskaper
Till det yttre kan en yta på exempelvis 
en bänkskiva förefalla lik en annan. 
Ytorna kan bestå av olika träslag och 
ha olika färgnyanser, men till synes 
tycks de ha samma kvalitet.

Så är det dock inte.
Alla ytor skiljer sig från varandra, 

olika träslag har olika egenskaper 
och är mer eller mindre lätta att hålla 
rena. En granskning i mikroskopet 
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Kraven på hygienisk standard på in-
redningar för verksamheter inom 
vården ställer helt andra krav än för 
exempelvis köket hemma eftersom 
risken för smitta av olika slag är be-
tydligt högre inom vården. Där måste 
inredningen vara betydligt mer slit-
stark och lätt att hålla ren. Den ska 
också uppfylla ergonomiska krav och 
miljökrav, ge förutsättningar för bra 
logistik, och dessutom ha lång livs-
längd och ge ett trevligt och profes-
sionellt intryck för patienterna.

Vad som är bra eller mindre bra 
utifrån dessa kriterier kan vara svårt 
att avgöra för den som inte har speci-
alkunskaper inom området. Det går 

inte att fastställa genom att enbart se 
på produkterna. 

– Därför ska man anlita experter 
med specialkunskaper om inredning 
av vårdlokaler, säger Mikael Zimmer-
man.

Tandvårdsinredningarna ska klara 
de höga krav som ställs på medicinsk 
utrustning. Enligt hälso- och sjuk-
vårdslagen och tandvårdslagen ska 
vården bedrivas med »god hygienisk 
standard«. Det innebär att all inred-
ning ska tåla högt slitage, inte vara 
fuktkänslig, tåla de vanligast före-
kommande rengörings- och desinfek-
tionskemikalierna samt ha en rimlig 
livslängd. Detta ställer enligt Mikael 

Så uppfyller du hygienkraven

På marknaden finns en rad alternativ för inredning av 
tandläkarkliniker. Prisläget varierar. Men håller alla måt- 
tet för god hygien? Nej, det finns brister i lokaler där det 
bedrivs avancerad vård, anser Mikael Zimmerman, docent 
och tandläkare och en ofta anlitad föreläsare i hygienfrågor. 
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avslöjar direkt en ytas struktur och 
genomsläpplighet för bakterier. Inte 
ens en till synes slät yta är slät när den 
förstoras upp i mikroskopet.

Mikael Zimmerman är involverad i 
en studie där man tittar på olika mate-
rial för inredningar, deras hållfasthet 
över tid, hur de tål olika kemikalier 
som rengörings- och desinfektions-
medel, samt hur olika mikroorganis-
mer fäster på materialen. I ett första 
skede studeras mikroorganismer på 
olika ytor genom elektronmikroskop. 

– Detta är viktiga frågor. I ett större 
perspektiv handlar det om persona-

lens arbetsmiljö och vilket intryck 
kliniken ger patienten, i ett mikro-
skopiskt handlar det om att studera 
bakterieförekomst på olika ytor och 
slå fast vad som fungerar i vårdmiljön. 

Det man hittills funnit i studien 
är bland annat att skarvarna mellan 
bänkskivor och lister ofta är större 
än lämpligt, vilket innebär att bakte-
rier kan fästa och föröka sig där. Det 
är nästan omöjligt att komma åt med 
rengörings- och desinfektionsmedel i 
sådana skarvar.

Svensk Förening för Vårdhygien 
har tagit fram dokumentet »Byggen-

skap och vårdhygien«, där man bland 
annat definierar olika utrymmen i 
olika hygienklasser. 

stOra brister
Hygienklass 2 – skalan omfattar tre 
klasser – omfattar behandlings- och 
undersökningsrum, labb och desin-
fektionsrum. I dessa utrymmen ska 
ytskikt på väggar och golv tåla ren-
göringsmedel och punktdesinfektion. 
Möblerna ska ha avtorkningsbar yt-
beklädnad. Golven ska bestå av icke 
absorberande material, de ska vara 
fogfria eller ha svetsade fogar. Över-

Kraven på hygien är helt andra ute på tandvårdsklinikerna än hemma i köket. Där-
för ska experter inom området anlitas när det är dags att investera i ny inredning, 
anser Mikael Zimmerman, tandläkare och föreläsare i bland annat vårdhygien.
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➤ någRa viktiga länkaR

Svensk Förening för Vårdhygien. 
Dokument »Byggenskap och Vårdhygien« 
– sammanfattning av vad man bör tänka på 
vid ny- och ombyggnation samt inredning av 
vårdlokaler. 
www.sfvh.se 
Gå in under Dokument, Byggenskap och 
vårdhygien.

Socialstyrelsens skrift »Att förebygga vård-
relaterade infektioner«. I dokumentet finns 
en hel del beskrivet om ytor, rengöring och 
desinfektion av dessa. 
www.socialstyrelsen.se 
Gå in under Sök: Att förebygga vårdrelate-
rade infektioner.

Arbetsmiljöverket: Arbetsplatsens utform-
ning, afs 2009:2
www.av.se 
Gå in under Sök: afs 2009:2

gången mellan golv och vägg ska vara 
rund och tät och det ska inte finnas 
fasta och upphöjda trösklar. 

Enligt Mikael Zimmerman finns 
ofta brister när det gäller detta ute 
på klinikerna. Främst handlar det om 

skarvar mellan lister, golv och väggar.
Han berättar att det pågår ett större 

projekt i Sverige – Wood build – där 
syftet är att sprida kunskap om bland 
annat trämaterials resistens mot bio-
logiska angrepp. Det är ett samar-

betsprojekt mellan Sveriges tekniska 
forskningsinstitut och Lunds tekniska 
högskola.

– Det är oerhört intressant att olika 
material och träslag kan ha så sto-
ra skillnader i egenskaper, allt från 
hårdhet och motstånd mot slitage till 
motstånd mot mikrobiella angrepp. I 
tandvården finns ofta ytor som består 
av laminat. Forskning visar att det kan 
uppstå spalter mellan laminatet och 
träet som det limmats mot. Det kan 
leda till fukt och angrepp av mögel-
svampar som är kraftigt allergifram-
kallande. Högtryckslaminat fungerar 
bättre och är mer slitstarkt och det 
uppstår inga spalter där.

Fukt Och mögel
Luftens fuktighet är en faktor som 
kan påverka ytor och därmed göra 
det svårare att hålla dem rena. Hög 
luftfuktighet kan orsaka kondens och 
mikrobiologisk tillväxt. Låg luftfuk-
tighet kan å andra sidan lättare ge sta-
tisk uppladdning och därmed samla 
mer damm.

En mängd studier visar ett samband 
mellan fukt och mögel och hälsobe-
svär hos dem som vistas i miljön. Vad 
som orsakar besvären är inte klarlagt. 
Mögelsporer, glukaner, endotoxiner 
och flyktiga organiska ämnen som 
produceras av mikroorganismer har 
diskuterats som tänkbara orsaker.

Förutom hygienaspekter och miljö- 
och arbetsmiljöaspekter är det enligt 
Mikael Zimmerman viktigt att inred-

Bilden visar en tunnare laminatyta där underliggande spånplatta »lyser igenom«. 
Denna yta passar bra hemma i köket, men håller inte för det slitage som förekommer 
på en tandvårdsklinik.

Jämn laminatyta av högtryckslaminat. Ytan är mycket tjockare och mer slitstark än 
den limmade laminatytan på bilden ovan.

Fo
to

: 
In

g
r

Id
 L

In
d

eL
L,

 e
M

IL
-e

n
h

e
te

n
, 

K
a

r
o

LI
n

sK
a

 I
n

st
It

u
te

t

»Det är oerhört intressant att olika material och träslag 
kan ha så stora skillnader i egenskaper.«
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IT • DATASUPPORT • INTRAORALA KAMEROR • INTRAORAL RÖNTGEN • PANORAMARÖNTGEN • CBCT/VOLYMTOMOGRAFI

Världsledande japansk röntgenteknologi

Digitala röntgenlösningar

Besök www.digitales.se för exempelbilder och mer information
Tel. 033-22 66 50   |   Fax 033-22 66 51

Digital röntgen

OPG
Världspremiär för Moritas nya kompakta OPG/panoramaröntgen 
IC5-HD. En ny maskin med mycket hög bildkvalitet och helautomatisk 
exponering med ett enda knapptryck. 

CBCT/OPG
Med Veraviewepocs erbjuds panoramaröntgen och 
3D-röntgen från världsledande Morita. Maskinerna 
ger stabila diagnoser av högsta kvalitet. Helautoma-
tisk exponering med manuella inställningsmöjlig-
heter. Veraviewepocs är valet för kliniker med höga 
kvalitets- och teknologikrav. Veraviewepocs 2D / 3D

Accuitomo 170

Accuitomo 170 är radiologens främsta val, en kom-
promisslös 3D-röntgen/volymtomograf för mycket 
högt ställda kvalitetskrav.

CBCT

MDX3 ger mycket hög bildkvalitet och är den första sensorn i nästa generation intraorala sensorer som 
direktinstalleras till klinikens PC helt utan kopplingsbox via USB 2.0-anslutning. Sensorkabel och skal 
kan enkelt bytas ut vid kabelbrott eller annat slitage.

”Vi har sedan våren 2010 haft en 

3D Accuitomo 170 och en Veraview-

epocs 3D installerade på våra klini-

ker. Vi är mycket nöjda med maski-

nernas prestanda som har motsvarat 

och i vissa avseenden även överträf-

fat våra förväntningar. Samarbetet 

med både den svenska återförsälja-

ren Digitales och tillverkaren Morita 

har varit utöver det vanliga både vad 

det gäller support och lyhördhet för 

våra önskemål.”
 

Lennart Flygare och Anders Öhman

Specialister i Odontologisk Radiologi

Luleå, Norrbotten


