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Aerosoler
Vad visste vi när pandemin bröt ut
• Det korta svaret – inte så mycket – ”aldrig varit något problem”
• Fanns en hel del vetenskapliga artiklar kring innehåll samt hur långt och hur länge aerosoler finns i
våra behandlingsrum – ny mätteknik har tillkommit på senare år

• Få artiklar handlade om virus i aerosoler däremot mer om bakterier
• Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har gått på det som gäller för Hälso- och sjukvård där
tandvård är otydligt
• Oklarhet kring vilka arbetsmoment som är att benämna Aerosolgenererande procedurer (AGP)
• Vårdgivaren/arbetsgivaren ansvarig för arbetsmiljö och hygienstandard
• Variationer avseende lokala riktlinjer samt skillnader offentligt/privat

2

2021-04-13

Aerosoler – SARS-CoV-2
Behov av kunskap inom tandvården
NPO Tandvård och Socialstyrelsen såg ett stort behov av att ta fram myndighetsförankrade praktiska
råd och riktlinjer och identifierade följande frågeställningar;

• Vilka Aerosolgenererande procedurer (AGP) som förekommer inom tandvård kan identifieras som
potentiellt smittförande med SARS-Cov-2
• Vilka åtgärder för att minska risk för smittspridning vid AGP i tandvården kan identifieras
Resultatet ska ses som ett kunskapsunderlag vilket kommer att revideras om kunskapsläget förändras

3

2021-04-13

TLT 30 juni
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Aerosoler – SARS-CoV-2
• Coronavirus är en virusfamilj som bla orsakar sjukdomar hos fåglar, däggdjur och människor
• Corona viruset SARS-CoV-2 orsakar sjukdomen Covid-19
• SARS-CoV-2 betyder ”Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2”

• Corona viruset SARS-CoV-2 sprids genom kontaktsmitta och droppsmitta
• Oklart vad gäller indirekt kontaktsmitta samt aerosol

• Folkhälsomyndigheten ansvarig för informationen – bra webbsida
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Aerosoler
Definition
Aerosol består av en gasfas och en partikelfas som tillsammans utgör ett moln av finfördelade
partiklar i en storlek av ≤ 100 mikrometer. Partiklarna kan vara vätska och/eller fasta med förmågan
att hålla sig svävande i upp till flera timmar innan de faller till golvet.
Aerosoler är vanligt förekommande och uppstår bland annat när man hostar, nyser eller talar.
Partiklarna i aerosol kan innehålla smittämnen så som SARS-CoV-2 och följa med luftflöden och
kontaminera ytor på avstånd. Det är dock okänt om den mängd virus som sprids på detta sätt är
tillräckligt för att orsaka Covid-19.
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Aerosoler i tandvården
Definition
Aerosolens sammansättning varierar och en typisk tandvårdsaerosol har, förutom mikro-organismer
och annat biologiskt material från patientens munhåla, ett förhållandevis stort inslag av vatten,
biofilm och mikroorganismer från unitens vattensystem för kylning av borrutrustning. De aerosoler
som genereras vid tandbehandling har därmed en annorlunda biologisk sammansättning än aerosoler
som uppstår i sjukvården.
Det är därför befogat att tandvårdsaerosol ska riskbedömas och hanteras med särskilt hänseende till
detta. Exempel på AGP i tandvården är airpolishing, blästring med tryckluft och/eller vatten genom
trevägssprutan, roterande instrument och ultraljudsinstrument. Få studier berör riskerna med
dentala aerosoler och de som finns har framförallt fokuserat på bakteriell belastning.
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Aerosolgenererande procedurer AGP
Vad är detta i vår kliniska vardag?
• High-speed borrning
• Borrning med olika typer av vinkelstycken
• Användning av scaler typ EMS vid
tandstensborttagning
• Blästring mha tre-vägs-sprutan
• (Luftfuktningsanläggningar )
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TLT 10 dec 2020

Bra artikel!
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Ventilation, aerosoler och AGP
Hur kan vi påverka detta i vår kliniska vardag?
• Se till att ha god ventilation i behandlingsrummen
• Om inte möjligt - fullgod vädring mellan patienter
• Ställa krav på våra teknikrum med
• Bra sugmotor med extern evakueringskanal
• Kraftfull kompressor som följer dagens krav

• Fackmannamässig installation av ovanstående
• Luft från sugmotor > maskinrummet > sugs in i kompressorn > komprimeras och används till bla 3vägssprutan och high-speed
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Aerosolgenererande procedurer AGP
Att följa
• Basala rutiner
• Basala hygien i vård och omsorg SOSFS 2015:10
• Riktlinjer för vårdhygien inom svensk tandvård (HOBIT) 1:a upplagan

• Tilläggsrutiner
• Samtliga kunskapsunderlag inom området från Folkhälsomyndigheten
• Förtydligade hygienrekommendationer för tandvården vid Covid-19 pandemi.
• Lokala/regionala tillägg kan förekomma
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Aerosolgenererande procedurer AGP
Förebyggande arbetssätt i behandlingsrummet
• Minimera antalet personer
• Munskydd (IIR) bör användas under hela behandlingen samt när patienten hämtas i väntrum
• Heltäckande visir rekommenderas vid all behandling

• Utför starkt aerosolgenererande procedurer med omdöme exempelvis: trevägsspruta, high-speed,
ultraljud/scaler
• Under aerosolgenererande procedurer bör assistans eftersträvas. Är inte detta möjligt kan andra
metoder övervägas
• Använd gärna uppväxlat vinkelstycke istället för high-speed samt använd borr med minsta möjliga
diameter
• Arbeta om möjligt med stängd dörr
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Aerosolgenererande procedurer AGP
Efter behandling
• Patienten så snabbt som möjligt lämna kliniken
• Säkerställ luftväxling mellan patienterna
• Desinfektera med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider alla bänkytor, brickbord,
instrumentbrygga inklusive slangar, sugslangar, assistentenhet, härdljuslampa,
operationsbelysning, röntgenapparat, behandlingsstol, mus och tangentbord samt övrig
specialutrustning.
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Aerosolgenererande procedurer AGP
Slutsatser och lärdomar
• Det är inte definitivt bekräftat om SARS-CoV-2 kan spridas genom aerosol och hur man i
tandvårdssituationer bör skydda sig mot denna smitta. Vidare är kunskapen begränsad kring exakt
vilka arbetsmoment inom tandvården som genererar aerosol och hur aerosolen kan reduceras.
• I väntan på solid vetenskaplig evidens är det därför motiverat att utöver basala hygienrutiner
rekommendera tilläggsrutiner som kompenserar för dessa kunskapsluckor.
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Många studier på gång
Samarbete mellan IVL och bla Praktikertjänst
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Frågor
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