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Mikrobiell riskgruppering år 2018:

• Instrument och artiklar
• Typen av ingrepp
• Patientens skörhet

• Utförarens skicklighet (vana)
• Ekologiska effekter
• Vårdprioriteringar

Första utgåvan – år 1995
Andra utgåvan – år 2003
Tredje utgåvan – år 2018

”Utan riskanalys, finns det alltid en risk 
att överdriva risken eller att fokusera på 
fel risker !”

Yrkesstolthet och arbetsglädje år 2018:
• Spårbarhet

• Riskanalys
• Livstidskostnader – LCC

• Hygien och smittskydd:

Regulatoriska krav och kliniska verkligheter

• Personligt ansvar:

Vårdgivare, verksamhetschef och klinisk personal

• Mikrobiell riskgruppering:

Patienter, åtgärder och instrument

• Yrkesstolthet och arbetsglädje:

Patient- och personalsäkerhet, alla dessa tester och 

dokumentationer: När, var, hur och fr.a. varför.

• Infektioner:

Infektionsrisker, infektionskänslighet, antibiotika och 

antibiotikaresistens (MRSA, ESBL, m.fl.)

Flera olika nivåer av smittspridning:

Mikronivå – mellan mikroorganismer
– virulens-, patogen- och/eller resistensgener

Mesonivå – mellan individer
- kontaminerad, koloniserad och/eller etablerad 

infektion

Makronivå – mellan olika geografiska enheter
- kliniker, sjukhus, samhällsfunktioner, städer, 

länder, kontinenter

Blandning av två eller tre nivåer

Hygien och smittskydd handlar idag om 

att undvika/förebygga alla situationer där 

det annars kan finnas risk för att behöva 

använda antibiotika eller andra 

antimikrobiella läkemedel (antivirala och 

eller antifungala
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Hygien och smittskydd
ßÝ

Antibiotika resistens
ßÝ

Miljö
ßÝ

Mänskliga rättigheter
ßÝ

Global utveckling och välfärd

All farmakologisk behandling av 

uppkomna infektioner medverkar till 

mikrobiell resistensutveckling

Resistens

All desinfektion och sterilisering måste ske 

med mycket stor säkerhetsmarginal –

”overkill”

De svagaste individerna dör snabbt och 
tidigt i processen.

Utan ”overkill” kommer processen att ”avla 

fram” de starkaste individerna.

Selektion

1.

7.

10.

Karies är världens vanligaste 
opportunistiska infektionssjukdom.

Drabbar 2,4 miljarder vuxna och 
0,7 miljarder barn.

Munhålans streptokocker kan orsaka 
mycket allvarliga infektioner.

Kassebaum NJ., et al Global burden of untreated caries: a systematic review and 
metaregression. J Dent Res. 2015 May;94(5):650-8

Smittsamma sjukdomar – vad är problemet?

Beräknat, i genomsnitt, per 10 000 individer

Hepatit B (HBV) 300

Hepatit C (HCV) 50

HIV/AIDS 1
MRSA 2

Summa: 353 (3,5%)

Büsch K., et al. Prevalence and comorbidities of chronic hepatitis C: a nationwide population-based register study in 
Sweden. Scand J Gastroenterol. 2017 Jan;52(1):61-68.

Christenson B., et al. The prevalence of hepatitis B in Sweden; a statistical serosurvey of 3381 Swedish inhabitants. 
Epidemiol Infect. 1997 Oct;119(2):221-5

Duberg AS., et al. Cause of death in individuals with chronic HBV and/or HCV infection, a nationwide community-based 
register study. J Viral Hepat. 2008 Jul;15(7):538-50.

Dulon M., et al. MRSA prevalence in european healthcare settings: a review. BMC Infect Dis. 2011; 11: 138

Folkhälsomyndigheten. Fakta Hepatit B, Hepatit C, HIV/AIDS och MRSA
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Smittsamma sjukdomar – vad är problemet?

Ökad invandring för med sig ”nya smittor” ???
År 2018

Invandring +132 602
Varav:

Syrien c:a 30 000
Återvändande svenskar, (Norge, Danmark och Storbritannien) 20 000  

Utvandring -46 981

Summa (nettoinvandring) +85 621

Beräknat, i genomsnitt, per 10 000 personer i Sverige: 86

Statistiska Centralbyrån (SCB): Invandring till Sverige

Migrationsverket: Statistik

Smittsamma sjukdomar – Sverige år 2017:

• 11,7 miljoner utlandsresor med minst en övernattning

• > 60% av Sveriges befolkning vistades utomlands

• 1,8 utlandsresor per person och år

• Väsentlig ökning antimikrobiell resistens (AMR) i tarmflora 

fr.a. efter vistelse i områden med hög förekomst av 

resistenta bakteriestammar (Asien, Stillahavsområdet, 

Sydamerika samt södra och östra delarna av Europa).

Källor:

Resebarometer i samarbete med Europeiska ERV och Utrikesdepartementet

Tham J., et al. Extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli in patients with travellers' diarrhoea. Scand J 
Infect Dis. 2010 Apr;42(4):275-80.
Myndigheten för samhällskydd och beredskap. Ökad förekomst av multiresistenta tarmbakterier. Ett kunskapsunderlag 
inklusive scenarioanalys inom nationell risk- och förmågebedömning. Publikationsnummer: MSB929 – november 2015 ISBN: 
978-91-7383-609-8

Swedres-Svarm 2017. Consumption of antibiotics and occurrence of resistance in Sweden. Solna/Uppsala ISSN1650-6332 

Internationell turism år 2016.

”International arrivals” minst en övernattning:   1 235 miljoner

Flest antal ankomster:
USA, Spanien, Thailand, Kina, Frankrike och Italien
Flest antal avresor: 
Kina, USA och Tyskland

Flygresor 55%
Vägtrafik 39%

Semesterresor 53%
Affärsresor 13%

World Tourism Organization (UNWTO) Tourism Highlights 2017 Edition

År 2050:

AMR (antimikrobiell resistens) kommer att orsaka fler dödsfall än 

cancer.

Framför allt barn under 1 års ålder och vuxna över 50 år.

Cassini A., et al  Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the 
EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis. Lancet Infect Dis. 2019 Jan;19(1):56-66

Framtida kostnader för antibiotikaresistens. Slutredovisning av regeringsuppdrag om direkta och indirekta kostnader och 
konsekvenser av antibiotikaresistens i svensk vård  Folkhälsomyndigheten, 2017. Artikelnummer: 02263-2017 
O’Neill J (chairman) Securing new drugs for the future generations: The pipeline of antibiotics. The review on antimicrobial
resistance

Är utvecklingen av antimikrobiell resistens

av betydelse för tandvården?

Ökande antimikrobiell resistens riskerar att på sikt påverka

möjligheterna att effektivt kunna utföra och/eller behandla:

• endodontiska- och parodontala infektioner

• extraktioner,

• implantat samt andra oral- och käkkirurgiska ingrepp

• infektionskänsliga patienter

• medicinskt sköra patienter

• patienter med  behov av antibiotikaprofylax

Basala hygienrutiner är enkla att tillämpa och har signifikanta

infektionsförebyggande effekter och minskar därigenom indirekt

fortsatt utveckling av antimikrobiell reistens.

Barenghi L, Barenghi A, Di Blasio A. Infection Control in Dentistry and Drug-Resistant Infectious Agents: A Burning Issue. 
Part 1. Open access peer-reviewed chapter. Intechopen.80961 (2018)

Människors val i vardagen kan bidra till att antibiotika 

kan användas även i framtiden.

Det handlar om att med enkla medel förebygga 

infektioner, använda antibiotika klokt och bidra till att 

den inte sprids i miljön.

23 myndigheter och organisationer arbetar för att 

gemensamt öka kunskapen om antibiotikaresistens 

och hur man själv kan agera.

Socialstyrelsen 2018

www.skyddaantibiotikan.se
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Socialstyrelsen April 2011

Vårdhygienisk kompetens som måste finnas i varje 

vårdgivares organisation: 

• grundkunskap om vårdhygien hos all vårdpersonal 

• tillgång till vårdhygienisk expertis, såväl i det 

förebyggande arbetet som vid akuta problem.

Förutom basbemanningen behöver enheten tillgång till 

andra expertfunktioner, framför allt inom: 

• mikrobiologi 

• epidemiologi 

• infektionsmedicin 

• smittskydd 

• företagshälsovård 

• byggteknik, inklusive vatten, värme och sanitet (VVS) 

• medicinsk teknik 

För personal som har sterilisering som huvudsaklig arbetsuppgift 
vid sterilcentraler eller motsvarande är kompetenskraven högre 
och bör motsvara den utbildning till instrument- och 
steriltekniker som nu finns inom yrkeshögskolan.

Socialstyrelsen 2018: God hygienisk standard, Utrustning i vården

All vårdpersonal måste ha relevant kunskap 
och få regelbunden kompetensutveckling 
avseende den medicintekniska utrustning de 
använder i sitt arbete, inklusive spol- och 
diskdesinfektorer på vårdavdelningarna. 

Den utrustning som används inom vården måste uppfylla 

kraven på god hygienisk standard. 

Det gäller inte bara den medicintekniska utrustningen 

utan även annan utrustning i vårdlokalerna. 

All utrustning måste uppfylla relevanta krav så att den 

inte riskerar att sprida smittämnen till patienter, 

personal och besökare.

Socialstyrelsen 2018: God hygienisk standard, Utrustning i vården

Inom all vård får patienten ensam ta hela 

risken och lita på att personalen vet vad de gör!

”Utan riskanalys, 

finns det alltid en risk 

att överdriva risken 

eller att fokusera på 

fel risker !”

En bransch är aldrig bättre än 

den sämsta utövaren!

USA: 13% piercade
Australien: 10% piercade 8% tatuerade
Tyskland: 51% piercade 23% tatuerade
(universitetsstuderande)

Hälsoproblem i samband med ingreppet:

Tatuering: 29%
Piercing 70%
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Piercing:
17%  -- ger medicinska komplikationer (blödning och/eller infektion)

Vårdrelaterade infektioner (sjukvård)
Cirka 10% totalt

De största grupperna:
• Infartsrelaterade (”dropp”) – ICRI. c:a 3-10% av alla 

intensivvårdspatienter

• Ventilationsassocierad pneumoni (lunginflammation vid 
respiratorvård) – VAP. c:a 17% 

• Vårdrelaterade urinvägsinfektioner (kateter) – VUVI. c:a 25-30%

• Sårinfektioner (operationssår) – SSI. c:a 15-25%

Kloppenburg G, Maessen JG Streptococcus endocarditis after tongue piercing. J Heart Valve Dis. 2007 May;16(3):328-30.
Montgomery DF, Parks D. Tattoos: counseling the adolescent. J Pediatr Health Care. 2001 Jan-Feb;15(1):14-9.

Socialstyrelsen 2006: Att förebygga vårdrelaterade infektioner

Piercing:
17%  -- ger medicinska komplikationer (blödning och/eller infektion)

Vårdrelaterade infektioner (sjukvård)
Cirka 10% totalt

De största grupperna:
• Infartsrelaterade (”dropp”) – ICRI. c:a 3-10% av alla 

intensivvårdspatienter

• Ventilationsassocierad pneumoni (lunginflammation vid 
respiratorvård) – VAP. c:a 17% 

• Vårdrelaterade urinvägsinfektioner (kateter) – VUVI. c:a 25-30%

• Sårinfektioner (operationssår) – SSI. c:a 15-25%

J Heart Valve Dis. 2007 May;16(3):328-30. Streptococcus endocarditis after tongue piercing.
Kloppenburg G, Maessen JG

Socialstyrelsen 2006: Att förebygga vårdrelaterade infektioner

Friska personer !

Sjuka personer !

Alla patienter skall kunna 
garanteras vård med bästa 

möjliga kvalitet och med största 
möjliga säkerhet, till en rimlig 

kostnad och med så få 
biverkningar som möjligt.

All hantering av instrument och material 

(patientnära och stödfunktioner) ska inkludera:

• Patient- och personalsäkerhet

• Miljö- och arbetsmiljö

• Hållbarhet och ekonomi

• Spårbarhet och riskanalyser
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Ansvarsfrågor

Lagar är tvingande.

Förordningar, anvisningar och meddelandeblad

är starka rekommendationer.

Man skall ha väldigt mycket på fötterna om man 

inte följer vad som skrivits.

Medicinsk etik

• Respekt för individens självbestämmande 
(autonomi)

• Att göra gott
• Inte orsaka skada
• Rättvisa

The Principles of Biomedical Ethics
Beauchamp and Childress
1st ed. 1979

MDD 2007/47 ersätter 93/42

All medicinteknik måste produceras i en säker 
process samt måste vara säker för alla: 
personal, patienter, tekniker och andra.

Detta krav måste tillgodoses av tillverkare och 
måste bibehållas och kontrolleras av 
användare och tekniker under hela 
produktens livslängd.

Nytt Medicintekniskt Direktiv MDD

26 Maj 2020

• Bättre spårbarhet genom hela kedjan 

• Striktare krav på klinisk data 

• Uppdaterad klassificering 

System för dokumentation och spårbarhet
• Instrument

• Personal

• Patient

• Åtgärder

• Biverkningar
• Service

• Underhåll

• Kassation

Verksamhetschefens ansvar (SoSFS 2001:12):

• endast säkra och ändamålsenliga produkter 
används,

• produkterna är kontrollerade och rätt installerade 
innan de tas i bruk,

• personalen är kompetent att använda och hantera 
produkterna,

• produkterna underhålls regelbundet,

• bruksanvisning och teknisk dokumentation finns 
tillgängliga,

• produkterna utrangeras när de inte längre får 
användas.
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Hur många fall med komplikationer,
• Upptäcks ?
• Rapporteras ?
• Blir kända ?
• Publiceras ?
• Utvärderas och analyseras ?

Vad skall vi lära oss av om vi inte vet vad 
som händer ?

Förbättringsschema och förbättringsanalyser !

Makromiljö hygien

Avfall:
• Handskar

• Munskydd
• Engångsprodukter
• Förpackningar

• Kemiska preparat

Mikromiljö hygien
• Rengöringsmedel
• Desinfektionsmedel

• Antibiotika
• Antimykotika
• Antivirala

• Sugrengöring
• Unitens vattensystem

REACH - Förordning

REACH - Förordning

1. Produkt och produktens klassificering?
• Namn
• Användning
• Uppskattad årsförbrukning
• Faroklassificering

2. Ingående ämnen och ämnenas klassificering?
3. Ska ämnet uppmärksammas?

• Begränsas, utfasas
4. Vart tar ämnet vägen – huvudsaklig mottagare?

• Vatten – recipient, vatten – reningsverk
• Luft
• Produkt
• Avfall, återvinning, energi, deponi

REACH – Förordning: Riksbedömning

1. Vilka delar av verksamheten som ingått i riskbedömningen?
2. Vilka situationer eller utrymmen kemisk risk behöver 

undanröjas eller begränsas?
3. Vilka skyddsåtgärder som ska vidtas + skadebegränsande 

och avhjälpande (förebyggande)?
4. Vilka åtgärder eller undersökningar är beslutade? Vem är 

ansvarig och när ska de vara klara?
5. Vilka personer har deltagit i riskbedömningen?
6. Tidpunkt för nästa riskbedömning?
7. Vilka dokument har upprättats?
8. Vilken fysisk ansvarig person har godkänt riskbedömningen

…om inte: föreläggande eller förbud – med eller utan vite.

AFS 2018:4 Smittrisker
• Kortare textet
• Skärpta definitioner
• Tydligare krav på arbetsgivare

• Tydligare sanktionsavgifter
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IVO – Inspektionen för Vård och 
Omsorg.

Successivt ändrad arbetsmetodik:
Från att huvudsakligen granskat utifrån 

inkomna anmälningar till att arbeta 
mycket mer proaktivt – att på egna 
grunder granska vårdens utförare.

Dekontamination

rengöring och 

desinfektion

Sterilisering 
och 

förpackning

Logistik och 

instrument

Bevara sköra 

barriärer

Maintaining

fragile

barriers

Sterilt är inte det 
samma som ”rent och 

säkert”

Om inte superrent så 
fungerar inte 
steriliserin

Felaktiga metoder 
förstör högkvalitativa 
och dyra instrument

Manuella processer 
medför risk för stick-

och skärskador
Biologiska barriärer 

är ömtåliga

• Ökad medellivslängd medför flera kroniskt 

multisjuka och ett högre antal ålderssjuka

• Hälso- och sjukvården blir mer och mer 

högteknologisk

• Hälso- och sjukvården blir mer och mer 

specialiserad sjukvård som kan utföra ingrepp 

som bara för ett decennium sedan tolkades 

som ren science fiction

• Krav från patienter om en mer och mer 

individuell vård

Vad händer när vi åldras ?

Frailty (skörhet) är ett tillstånd av 
åldersrelaterad fysiologisk skörhet till 
följd av nedsatt homeostatisk reserv, 
ökad känslighet och minskad 
motståndskraft mot nedbrytning.

Fried et al 1998 
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Inflammaging – Immunosenescence

Det åldrande immunsystemet

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAOSTAT): Selected Indicators

Hellénius M-L, Rauramaa R. Metabola syndromet hotar folkhälsan. Läkartidningen 2007. nr 51–52 2007 volym 104 

Metabolt syndrom, individer med ”dubbel kroppsvikt” BMI >30
År 2000: 15,7% av befolkningen, år 2016: 22,1%

Urval svensk befolkning, 60-åringar 30% av män och 15% av 
kvinnor

Hela kroppsvolymen i inflammations-tillstånd för att klara den 
dubbla kroppsviktens metabolism

Geriatrisk tandvård börjar vid

50-55 års ålder!

Diagnostik

Riskanalys

Riskgruppering

Långsiktig terapiplanering
~ 55 år ålder

Bibehållen tandvårdskontakt

God tand- och munhälsa

Tappar tandvårdskontakt

Försämrad tand- och munhälsa
Akuta tandvårdsbesök

Omsorgsberoende äldre, 16 210 individer

I genomsnitt: 
Kvinnor 87 år, män 83 år
Antal befintliga tänder: 16

Antal tänder med karies (synlig med blotta ögat):  5
Motsvarande 22,8% av alla befintliga tänder hos de 
67% som hade karies

Andersson P., et al. Dental status in nursing home residents with domiciliary dental care in Sweden. Community Dental
Health (2017) 34, 203–207

Institutionsboende 65 år och äldre.

Dålig munhälsa relaterad till ökad incidens:

• Aspirationspneumoni

• PEM – Protein Energy malnutrition

Ástvaldsdóttir Á., et al. Oral health and dental care of older persons-A systematic map of systematic reviews. 
Gerodontology. 2018 Dec;35(4):290-304.
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Patientsäkerhet

Personalsäkerhet

Ansvar – Tillit – Trygghet – Förtroende

• 10% av alla patienter drabbas av 

en vårdrelaterad infektion.

• 30% av alla patienter skadas eller 

får men av den behandling som 

utförs.

Varför skulle tandvård vara 

annorlunda?

MRSA

Frisk patient:

• Stafylokocker vår vanligaste 

sårinfektion

• Friskt immunsystem kan 

motarbeta och inaktivera 

smittämnet

• Behöver vanligtvis inte 

behandlas

• Läker ut inom en 2-årsperiod

Skör patient:

• Stafylokocker vår vanligaste 

sårinfektion

• Immunosenescence, 

inflammaging

• Läker inte ut!

• Fortsatt infektion eller kraftiga 

biverkningar?

• Driver resistensutveckling!

MRSA – Meticillin Resistenta Stafylokocker

146 av totalt 266 MRSA patienter (55%) var vid något tillfälle 

under sjukdomsperiod positiva för MRSA i svalg.

Ringberg H, et al 2006

Vårdrelaterade infektioner (HCAI)
tandvård

Urval kirurgi 100 pat som renderar 134 åtgärder varav 13 
patienter får  vårdrelaterade infektioner (VRI): 9,7%

Urval endodonti 100 pat som renderar 110 åtgärder varav 13 
patienter får vårdrelaterade infektioner (VRI): 11,8

Presentation SFVH – april 2016
Suzana Lundholm
Landstinget i Uppsala län
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Vårdrelaterade infektioner (HCAI)
tandvård

Totalt 24 fall fick antibiotikabehandling

• Rätt dosering och OK indikation 1 (en)       – 4%

• Fel dosering och OK indikation 3 (tre)      – 12%

• Rätt dosering och fel indikation 7 (sju)      – 29%

• Fel dosering och fel indikation 13 (tretton) – 55%

Presentation SFVH – april 2016
Suzana Lundholm
Landstinget i Uppsala län

Tandläkarförskrivning av totalen

Förskrivning År 2018 Tandläkare Alla1 Procentandel 
tandläkare

J01CA04 - amoxicillin 1,85 17,34 11%

J01CE02 - fenoximetylpenicillin 14,25 84,42 17%

J01FA01 - erytromycin 0,09 4,29 2%

J01FF01 - klindamycin 1,56 13,90 11%

P01AB01 - metronidazol 1,41 9,21 15%

J01 + Metronidazol (P01AB01) 19,58 316,90 6%

1 Alla: Förskrivet av AT-läkare, barnmorska, dietist,
distriktsbarnmorska, distriktssköterska, hjälpmedelsförskrivare,
läkare, legitimerad läkare, läkare med förordnande, sjuksköterska,
tandhygienist, tandläkare, veterinär, utfärdare saknas

Jämförelse med övrig öppenvård1

• Kvartal 4 2018
o -6,4 % jämfört med kvartal 4 2017
o Tandläkare -8 %

• År 2018
o -4,2 % jämfört med 2017
o Tandläkare -7,4 %

1 Övrig öppenvård: Förskrivet av AT-läkare, barnmorska, dietist,
distriktsbarnmorska, distriktssköterska, hjälpmedelsförskrivare, läkare,
legitimerad läkare, läkare med förordnande, sjuksköterska, tandhygienist,
veterinär, utfärdare saknas

0

5

10

15

20

25

0-6 år 7-19 år 20-64 år 65-79 år 80+ år

Recept

Antibiotika för systemiskt bruk (J01 och metronidazol) förskrivet av tandläkare i 
riket 2017
Ägarform privat eller landsting, uppdelat på åldergrupper
Recept/1000 invånare
Källa: Socialstyrelsen
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Andel besökande Folktandvård resp Privattandvård.
Enkätundersökning 2009 Socialstyrelsen: Befolkningens tandhälsa år 2009
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2012 2014

God munhygien är grunden för all tandvård och har visats 
bidra till lägre antibiotikaanvändning och minskad risk 

för infektioner hos riskpatienter.

För alla patienter som löper en ökad risk för infektioner i 
samband med bakteriemi bör tandvården medverka till optimal 

munhygien och, vid behov, till täta regelbundna 
professionella tandrengöringar av 

tandläkare/tandhygienist. 

2012 2014

Detta bör också ingå i den behandlande läkarens generella 
råd till dessa patienter.

Behandlande läkare ska informera patienten om vikten av 

optimal munhygien och rekommendera patienten noggrann 
egenvård samt vid behov täta, regelbundna professionella 

tandrengöringar av tandläkare/tandhygienist.

Karies är världens vanligaste 
opportunistiska infektionssjukdom.

Drabbar 2,4 miljarder vuxna och 
0,7 miljarder barn.

Munhålans streptokocker kan orsaka 
mycket allvarliga infektioner.

Kassebaum NJ., et al Global burden of untreated caries: a systematic review and 
metaregression. J Dent Res. 2015 May;94(5):650-8
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Biofilm ! Subgingival rengöring och urspolning före ingrepp
minskar avsevärt nivå av bakterieutflöde i blodbanan.
(läs: ultraljudssanering förebygger bakteriemi)

Resultat stödjer Amerikanska Hjärt Sällskapets
rekommendationer av subgingival rengöring och
urspolning före invasiva ingrepp på risk patienter.

Fine DH. et al., J Am Dent Assoc. 1996 May;127(5):641-2, 645-6.

Begreppet:

Clean-contaminated-surgery

”Så rent som möjligt – och samtidigt vara medveten 

om att sterila ingrepp inte går att utföra i munhålan”

Försöka få bort så mycket som möjligt – och absolut 

inte tillföra några mikroorganismer som inte fanns där 

från början!”

Punkt-sterilitet
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Var väl förberedd!

Ta fram alla instrument och material som kan tänkas 

behövas under behandlingen.

Riskanalys – tänk OM... Vad behövs om något 

oförberett inträffar, var steget före

Rätt utformade bricksystem kan ge stora arbets- och 
ekonomiska besparingar.

Guggenheim B, Gander M, Koller MM. A comprehensive system for washing, pre-disinfecting and sterilizing of 
dental and surgical instruments. Oral Health Prev Dent. 2004;2(4):335-44.

Sterilförpackade instrumentbrickor är säkrare förvaringsskydd än 
solida kassetter mot inträngande mikroorganismer.
Shaffer HL, Harnish DA, McDonald M, Vernon RA, Heimbuch BK. Sterility maintenance study: Dynamic 
evaluation of sterilized rigid containers and wrapped instrument trays to prevent bacterial ingress. Am J Infect 
Control. 2015 Dec 1;43(12):1336-41. 

Att rätt instrument inte fanns på plats orsakade förseningar 
och stress på operationsrum vilket ökade 
komplikationsrisken för patienter.
Guédon AC., et al.Where are my instruments? Hazards in delivery of surgical instruments. Surg Endosc. 2016 
Jul;30(7):2728-35. 

Inom ortopedkirurgi har det visats att varje 20-minuters 
förlängning av kirurgiska ingrepp ökade risken för 
postoperativa infektioner med 25% 
Wang Q., et al. Longer Operative Time Results in a Higher Rate of Subsequent Periprosthetic Joint Infection in Patients 
Undergoing Primary Joint Arthroplasty. J Arthroplasty. 2019 Jan 18. 

Optimerade bricksystem minskar inte bara kostnader utan 
ökar effektivitet och förbättrar resultat 

Avansino JR., et al. Standardization of operative equipment reduces cost. J Pediatr Surg. 2013 Sep;48(9):1843-9.

Dyas AR., et al. Reducing cost and improving operating room efficiency: examination of surgical instrument processing. J 
Surg Res. 2018 Sep;229:15-19.

Farrelly JS., et al. Surgical tray optimization as a simple means to decrease perioperative costs. J Surg Res. 2017 
Dec;220:320-326.

Guzman MJ., et al. A Model of Cost Reduction and Standardization: Improved Cost Savings While Maintaining the Quality 
of Care. Dis Colon Rectum. 2015 Nov;58(11):1104-7.

• Dekontamination ska ske så fort som möjligt, mängden 
bakterier ökar över tid om instrument för ligga utan att 
rengöras (dekontamineras).

• Diskdesinfektor är extremt bra att avlägsna 
mikroorganismer, både vegetativa och sporformiga
bakterier, från experimentellt nedsmutsade instrument.
(>7log10 d.v.s. mer än faktor 10 miljoner).

• Bricksystem underlättar materialflödet hela vägen från 
behandling via sterilrum till förvaring.

Percin D., et al. The relationship between holding time and the bacterial load on surgical instruments. Indian J Surg. 
2015 Feb;77(1):16-8

Rutala WA., et al. Efficacy of a washer-disinfector in eliminating healthcare-associated pathogens from surgical 
instruments. Infect Control Hosp Epidemiol. 2014 Jul;35(7):883-5

Rutala WA, Weber DJ. Disinfection, sterilization, and antisepsis: An overview. Am J Infect Control. 2016 May 2;44(5 
Suppl):e1-6. 

Shaffer HL., et al. Sterility maintenance study: Dynamic evaluation of sterilized rigid containers and wrapped 
instrument trays to prevent bacterial ingress. Am J Infect Control. 2015 Dec 1;43(12):1336-41. 

Smith A., et al. Dental handpiece contamination: a proteomics and surface analysis approach. Biofouling. 2014 
Jan;30(1):29-39.

USB-mikroskop
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Biofilm:

Mikroorganismer 5% - 25%

”Matrix” 75% - 95%

Matrix:
Organiskt material 1% - 5%

Vatten 95% - 99%

Biofilmens ”torrvikt”:

Huvudsakligen endo- och exotoxiner

Vad har detta för betydelse för vid sterilisering ?

Intorkat biologiskt material år svårt att avlägsna 

Kostsamma korrosionsskador och andra instrumentdefekter 
uppkommer vid felaktiga hanteringsrutiner 

Costa DM., et al Alcohol fixation of bacteria to surgical instruments increases cleaning difficulty and may contribute to 
sterilization inefficacy. Am J Infect Control. 2017 Aug 1;45(8):e81-e86.

Porteous J. Is stainless steel really "stainless"?  Can Oper Room Nurs J. 2011 Jun;29(2):26, 28-32.
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Adenosin Tri- fosfat (ATP) – test 
Mycket generaliserat och grovt uppskattat:

En levande cell innehåller ~1 picogram (10–12 gram)

eller ~2 femtomoles (2 x10–15 moles)  ATP per cell.

1 femtomole ATP motsvarar ~ 10 RLU

20 RLU ~ en levande cell. 500 RLU ~ 25 levande celler

Metoden påvisar indirekt mängden biologiskt material, och 

säger inget om vilka mikroorganismer.

Olika mikroorganismer har olika mängd ATP och det finns 

därför inte någon direkt relation mellan RLU och antal 

mikroorganismer

Huvudbudskap

• ATP-mätningar kan användas för att kontrollera renhet på 
tandkliniker

• ATP-mätningarna har ett pedagogiskt värde och sätter fokus på 
hygien

• Det kräver noggrannhet att få tillräckligt rent med dagens rutiner

• Hygiennivån påverkas av individuella variationer (mänskliga
faktorn)

• Val av desinfektionsmedel har mindre betydelse än personen som 

använder det

• Viss utrustning har utformning eller ytstruktur som kräver 
speciella hänsyn (t.ex. trefunktionssprutor)

LCC – Life Cycle Cost !

Vad är den totala kostnaden för en 

viss utrustning, process, 

vårdinsats… under hela dess 

livstid?

LCC – Life Cycle Cost !

Alternativkostnader:

• Vad kostar alternativet ?

• Vad kostar det att inte göra...

• Vad kan man använda resurser 

till istället...

• Självskattning

• Andrapartsrevision

• Tredjepartsrevision

”Kompisspaning”
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Det minsta man kan kräva:

• All personal skall tillämpa basala hygienrutiner

Händer – handhygien

Klinik- och skyddskläder

Noggrann instrumenthantering

Det minsta man kan kräva:

• Patientsäkerhetslagen – patienten kommer alltid i 
första rummet.

• Följ Vårdgivarens intentioner och riktlinjer

• Följ klinikens kvalitetsprogram

• Avvikelsehantering – avvikelseanalyser

• Diskutera – kalibrera – lär av varandra

• Alltid leta efter evidens

• Känna till riktlinjer

• Utvärdera alltid det ni gör

• Övervakning – analyser – rapportering

• Öppenhet - återrapportering

• Kalibrering och utbildning

• Infektionsregistrering

• Antibiotikaregistrering

• Behandlingsstrategier

• Kvalitetsutveckling

• Basala hygienrutiner

Sekundärkaries är en 

vårdrelaterad infektion!

Kvalitet är gratis när dyrbara bister elimineras. 

Rätt utförda arbetsmoment med god kvalitet 

ökar ekonomiska resultatet och trivsel på 

kliniken.

Kvalitet är
yrkesstolthet och arbetsglädje !

Jag är nöjd och lycklig!
Närsomhelst kan jag med stolthet skryta om vår 
verksamhet och mitt arbete för vemsomhelst.

Att bli ”världsbäst” på allting jag inte kan!
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Blodad tand Podcast – Avsnitt 24

Tack för er tid !!

Mikael Zimmerman

Mobil: 070 – 849 56 30
E-mail: mz@admodum.se


