


Väsentliga mål för hygien- och 
smittskydd

 Minska risker för vårdrelaterade 
infektioner

 Minska spridning av 
infektionssjukdomar

 Minska kostnader för hälso-, sjukvård 
och samhälle

 Uppfylla internationella så väl som 
nationella normer, standards och krav



Tandvårdslagen 1985:125

 Tillägget om god hygienisk standard trädde i 
kraft den 1 juli 2006 och innebär en väsentlig 
skärpning av tidigare hygienkrav och ska ses 
som ett utryck för en ökad insikt om 
hygienens betydelse för patientsäkerheten. 

 Motsvarande skrivning finns i Hälso- och 
sjukvårdslagen. 



SOSFS 2011:9
(ersätter 2005:12 1 jan 2012)

 Socialstyrelsens föreskrifter om 
ledningssystem i hälso- och sjukvården 

 Framgår bl.a. att vårdgivaren ska 
fastställa övergripande mål för det 
systematiska kvalitetsarbetet, samt 
kontinuerligt följa upp och utvärdera 
målen.



Patientsäkerhetslag 2010:659 
1 jan 2011

Främja hög patientsäkerhet!

Personalens skyldigheter:

 Arbeta enligt vetenskap och beprövad 
erfarenhet

 Ansvara själv för hur mina 
arbetsuppgifter utförs



Kvalitetsprocesser =

Ta bort alla åtgärder som 
inte tillför någon praktisk 
klinisk nytta!







Hygieniska sfären 

 Bara nödvändiga saker som behövs för pågående 
behandling ska finnas framme i rummet 

 Ytorna i rummets inredning ska vara släta och lätta att 
torka av

 Desinfektion mellan patienterna ska kunna utföras så 
enkelt och snabbt som möjligt och innefatta alla 
kontaminerade ytor 

 Tandbehandlingsrum ska mer likna operationssalar än 
kontor och vardagsrum i syfte att minimera 
korskontamination



Behandlingsrum

 Professionellt intryck samt signalera service 
och kompetens

 Sparsamt möblerat – för god arbetsmiljö, 
hög flexibilitet och god hygienlogistik























STERILEN
"orent, rent & sterilt”



















…kände någon igen sig?



 SonoCheck 
ultraljudstest 

Ultraljudsapparat



Utifrån krav på mikrobiologisk renhet indelas instrument 
i tre grupper;

 rent gods

 höggradigt rent gods

 sterilt gods

 Äckligt gods

Indelningen grundar sig på risken för infektion som 
produkten kan förorsaka vid ett ingrepp eller en 
behandling.

Renhetsgrader 



Diskdesinfektor

 Rengör och desinfekterar i samma 
process i 90° 1 min

 Torkmodul



2006 utgavs SSEN-ISO 15883

 Svensk europeisk och internationell 
standard för spol- och diskdesinfektorer

 Nya maskiner skall valideras

 Upprepad processkontroll (UPQ) skall 
utföras 1 gång per år



Biofilm !





Varför ???



 Använd ett program som innehåller 
fördisk med kallvattenintag, diskfas 
med diskmedelsintag samt 
desinfektionsfas i minst 90º C 1min.

 Signera att maskinen gått färdigt sitt 
program i loggbok. 



 Desinfektera händerna efter öppnandet av diskdesinfektorn och 
signering.

 Inspektera visuellt efter varje process att godset är 
rent.

 Om godset inte är rent utförs manuell rengöring och körs på 
nytt för att kunna betraktas som höggradigt rent. (Vid enstaka 
instrument kan kemisk desinfektion utföras.)

 Mjuk borste som används vid manuell rengöring körs i 
diskdesinfektor efter varje användning. Mässingborste får ej 
användas då dessa repar borr och instrument.

 Instrument med rostskador kasseras. Rost ”smittar” till övriga 
instrument och kammaren i diskdesinfektorn. 

Kontroll och instrumentvård efter 
rengöring och desinfektion i 
diskdesinfektor



 Visuell kontroll av kammare, lucka, avlopp och 
dörrpackning.

 Kontroll att spolarmar kan rotera, är rätt vända och 
att samtliga dysor (spolhål) inte är tilltäppta.

 Tömning och rengöring av bottensil.

 Regelbunden kontroll av disk- och 
sköljmedelsförbrukning, t ex genom att veckovis 
markera med penna på dunkarna.

 Dokumentera i loggbok, datera och signera.

Kontroller av diskdesinfektor



Ojojoj, en dyr maskin
och en massa kontroller!









































Magisk?



Sterila produkter

 Instrumenten 
skall vara 
rengjorda och 
desinfekterade

 Paketeras

 Steriliseras

 Förslutits med 
svets 6 mån



Autoklav typ B

 Luftutdrivning med vacuum

 Förpackat, poröst och håligt gods

 Ger sterilt gods

 Skall valideras

 Årlig UPK – upprepad processkontroll

 Service & underhåll enl. tillverkaren



Funktionskontroll av autoklav

 Daglig kontroll:

 Vakuumtest (läcktest)

 Ångpenetrationstest 
Helix

 Kemisk integrerande 
indikator TST sticka

 Kvittoremsan/USB

 Intakta, torra förp

 Godsets märkning

 Rengör autoklaven 
enligt tillverkarens 
anvisning

 Årlig kontroll:

UPK – upprepad 
processkontroll

 Signera och 
dokumentera



Ångpenetrationstest Helix 





…så lastas det så här!









…underhållet ”sådär”?











…resultatskontroll
och frisläppning!



En blöt

påse är

inte steril !

Beck and Colette (1952),

Probst (1953), in Block S S.

Disinfection, sterilization and presertvation 

Lea&Febiger, Philadelphia. 

ISBN 0-8121-1364-0





”Uppfattat!”









Hantering av dentala vinkelstycken, 
turbiner och tandsaneringsinstrument

 Instrumenten ska bytas mellan varje patient.

 Yttre smittrening görs genom att torka av 
instrumentet med alkoholbaserat 
desinfektionsmedel.

 Inre rengöring och smittrening utförs enligt 
anvisning ur instruktionsbok för aktuell 
rengöringsmaskin. 



Ett par olika maskiner 



Disk & autoklav då?















Håliga/rörformade instrument

 Håliga/rörformade instrument, som blästerspetsar 
och spetsar till tandsaneringsinstrument rengörs 5 
min i ultraljudsbad därefter diskdesinfektor. Låt 
spetsen sitta kvar i nyckeln.

 Lägg på öppen bricka och desinfektera genom 
autoklavering (för att dessa instrument är 
rörformade). Kör på validerat program. 







Varför bry sig? 
Det har ju aldrig hänt något!

DITT EGET nästa tandläkarbesök:

Du vet att patienten före dig är 

intravenös missbrukare och har hepatit 

B, hepatit C, hiv och en massa andra 

smittor med svåra namn…

DU är nästa patient…

JA eller NEJ?




