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Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas i verksamhet som  

omfattas av

1. hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

2. tandvårdslagen (1985:125)

3. lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar.

Socialstyrelsens författningssamling föreskrifter 

om basal hygien i vård och omsorg

SOSFS 2015:10



Hygienkrav

5 § Den som är yrkesmässigt verksam eller under 

utbildning i

1. verksamhet enligt 1 § som innefattar arbetsmoment 

som innebär fysisk kontakt med patienter (vård) 

eller

2. verksamhet enligt 2 eller 3 §som innefattar 

arbetsmoment som innebär fysisk kontakt med den 

som har beviljats insatsen (omsorg)

Ska i situationer där det finns risk för överföring av 

smittämnen iaktta följande.



• Ökande befolkning

• Större städer

• Ökande internationella 

kontakter

• Snabba transportmöjligheter

• Snabbt ökande resistens mot 

antibiotika

• Snabb smittspridning



• Stora krav på väl fungerande och genomtänkta         

hygienrutiner

• För att kunna ge alla vård, oavsett känd eller okänd 

smitta 

Tandvårdens polikliniska karaktär är speciell med täta 

patientbyten och behandlingar av olika svårighetsgrad 



Implantatkirurgi, 

dentoalveolär kirurgi och 

endodonti utfördes 

tidigare enbart av 

specialister

I dag utför flera

tandläkare kirurgiska

ingrepp



Puplished 1985



• Två sterilklädda sköterskor

• En osteril sköterska

• Patienten bytte kläder

• Alla patienter fick

avslappnande medicin

• Munnen tvättades inuti –

och huden utanpå

• Byte av handskar

• Handskar tvättades med 

steril NaCl

• Inklädning av patienten

• Två olika sugslangar

• En uppdukning för

friläggning av käkben

• En uppdukning för

benpraparation………..

Professor Per Ingvar Brånemark

1929 - 2014

Tissue-Integrated Prostheses - 1985







Vad är ett kirurgiskt 

ingrepp?





• Hur bör rummet se ut

vid operativa ingrepp

• Hur förbereder vi före

kirurgi/impantatkirurgi

• Din personliga hygien, 

klädsel vid kirurgiska

ingrepp





Hygieniska sfären i behandlingsrummet - slutsatser

• Bara nödvändiga saker som behövs för pågående behandling

• 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 i syfte att minimera korskontamination



Hygieniska sfären – slutsatser forts…

• Personalen ska bära skyddsglasögon och 

munskydd/visir vid behandling av patienter

• Ren kortärmad arbetsdräkt ska användas

• Alltid plastförkläde när risk för stänk och skvätt 

Föreligger

• Regler för handdesinfektion ska följas

• Checklista för rationell hygienhantering gås igenom 

regelbundet på kliniken

Folktandvårdens hygiengrupp

Landstinget i Jönköpings län  2006-2007





Behandlingsstol



Instrumentbord



Pannlampa/operationslampa





Basala
hygienrutiner Handtvätt

Arbetskläder/skyddsförkläde

Handskar

Munskydd/skyddsglasögon



Basala
hygienrutiner Handtvätt



Händer och underarmar skall vara utan klocka och 
smycken

Armbandsur, smycken eller 

hängande örhängen skall inte 

användas







Skölj händer och 

underarmar

med rinnande vatten 



Ta flytande tvål i 

handen



Gnid in tvålen tills 

den löddrar i 

händerna



Börja med 

handflatorna,……

handryggarna…….



fingertopparna, runt alla 

fingrarna och i......

tumgreppen…..



…avsluta med 

underarmarna.



Skölj av tvålen med 

rinnande vatten



Torka händerna torra 

med torkpapper eller 

pappershandduk

Därefter desinfektion



Kupa handen och fyll 

den med 

handdesinfektionsmedel, 

2-4 ml beroende på 

handens storlek



Gnid in medlet överallt, 

gör som vid 

handtvätten. 

Börja med handflatorna,

fingertopparna 

och runt alla 

fingrarna…….

och tumgreppet

därefter handryggarna



Avsluta med underarmarna 

och fortsätt gnida tills 

huden känns torr



Handdesinfektion skall 

ske med alkoholbaserat 

handesinfektionsmedel 

som är godkänt enligt 

SS-EN 1500



Mellan två operationer

Desinfektera händer och underarmar med ett 

alkoholbaserat huddesinfektionsmedel.

Efter längre avbrott

Lunch eller toalettbesök skall man utföra handtvätt före 

desinfektion



VRE –

vancomyceninresistenta 

enterokocker

Multiresistenta 

tarmbakterier
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Arbetskläder/skyddsförkläde



Arbetskläder skall ha 

korta ärmar

Arbetskläder skall ej 

bäras utanför kliniken





Arbetskläder skall bytas 

varje dag



Skyddsförkläde eller skyddsrock skall användas 

vid kontakt med kroppsvätskor
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Handskar



• Händerna skall inte utsättas för 

handskar under längre tid än 

nödvändigt

• Handskar skall bytas mellan 

varje patient

• När du använder handskar berör 

inte både smutsiga ytor/gods 

samtidigt som rena ytor/gods

• Handskar skall aldrig tvättas 

eller desinficeras då det 

försämrar handskens egenskaper



Varför handhygien när vi 

använder handskar?





Tvättbara tangentbord
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Munskydd/skyddsglasögon





Munskydd används främst för att skydda patienten.

Den europeiska standarden anger att munskyddets 

huvudsakliga avsedda ändamål är att skydda patienten mot 

smittämnen från personalens näsa och mun och därefter i 

vissa situationer skydda användaren mot eventuelle stänk från 

kontaminerade vätskor.

Operationsmunskydd EU-

standard 14683:2014 – för 

operationsmunskydd









Borrmaskin



Suganordning

Medela Basic 30 









Sterilt

Patient

Operationsinklädd

Team

Mössa

Munskydd

Sterila rockar

Sterila handskar

Skyddsglasögon

Instrument

Sterila

































Tvätt av patientens 

ansikte med 

Klorhexidinlösning





Skölj munnen

morgon/kväll dagen

före operation

Skölj munnen

morgon/kväll en

vecka efter

operationen



Sterilt material



















Steril operationstape

Peang

Aldrig klopincett







Ren teknik

Patient
Mössa
Steril handduk över bröstet

Team
Mössa
Munskydd
Sterila handskar
Skyddsglasögon

Instrument
Sterila































För ett lyckat resultat

Rengjorda instrument

Rätt desinfektionsmetod

Korrekt förvaring



Diskdesinfektor



Desinfektionsprocessen – program med 

fördisk med kallvattenintag, diskfas med 

diskmedelsintag

samt desinfektionsfasen.

Tiden och - temperaturen varierar för olika 

maskintyper enligt en fastställd typkurva.

Exempelvis ska i en 

diskdesinfektor godstemperaturen 

minst uppnå 90° C i 1 minut, 

alternativt 80°C i 10 minuter 

eller 70° C i 100 minuter. 





Tosi test



Loadcheck







DAC universal
Six handpieces, contra angled

cleaned in 16 minutes



Rengöring och sterilisering

Borr med intern kylning 

måste rengöras internt  



Borr körs i ultraljud (obs! borren åtskilda)

eller i diskdesinfektor









Autoklav



Viktigt att veta vilken typ av autoklav man har på 

kliniken

B-klass autoklaver är rekommenderad för 

läkarmottagningar, tandläkare och tatuerare

Driver först ut all luft ur lasten med ett tredubbelt 

förvakuum varpå ångtryck läggs på antingen 121°C 

eller 134° C. 

Anpassad för förpackad last där 

steriliserningsförhållanden ska nå in på djupet.



Vakuumtest/läcktest

Snabbuppvärmning

Bowie&Dick 

(ångpenetrationstest)

Upprepad 

processkontroll (UPQ)

en gång/år, samma last 



Processkontroll – TST sticka

Mäter tid, ångpenetration samt 

temperatur som rått inom 

förpackningen under körningen















Höggradigt rena 

instrument/produkter 

skall förvaras i kassett 

eller låda med lock, 

fritt från fukt och 

damm

Omsättning på kort tid

Rutin där 

instrumenten körs en

gång per vecka



Sterilt gods hanteras 

varsamt

Skall förvaras torrt och 

dammfritt







Förpackningar
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Datummärkning utanför svetskant









2010 mars

2001 januari



Vid allt tandvårdsarbete ska 

personalen:

• Ha goda aktuella kunskaper

• Planera ingreppet noggrant

• Ha bestämda rutiner

• Arbeta lugnt och metodiskt

• Försöka motverka stress



…

Tack för  uppmärksamheten


