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HOBIT 
(hygienombud i tandvården)

Riktlinjer för Vårdhygien inom svensk tandvård



Projektgruppen består av:

Projektledare: Linnea Nilsdotter Hygiensamordnare, Folktandvården Region Örebro Län

Bita Lindekrans, hygiensamordnare Folktandvården Region Uppsala Län

Inger Spencer, konsult inom Vårdhygien i tandvården 

Carin Jakobsson, konsult inom Vårdhygien i tandvården 

Christina Karlsson, hygiensamordnare Folktandvården Västra Götalandsregionen

Maria Madison, kvalitetshandläggare Maria Madison Praktikertjänst AB

Sara Åkerlund, hygiensamordnare Folktandvården Region Stockholm

Åsa Göransson, hygiensjuksköterska Klinisk mikrobiologi och Vårdhygien Region Skåne

Louise Jönsson, hygiensamordnare Folktandvården Skåne AB



Bakgrund

 Stort behov av uppdatering/revidering av HOBIT då både rekommendationer 

och riktlinjer förändras med jämna mellanrum.  

 Projekt plan

 Start projektgrupp



Syfte

 Att dokumentet som finns ska vara ”up to date” och aktuellt 2022

 Att få en samsyn på hygien och öka följsamheten till hygienrutiner generellt

 Synliggöra de rutiner som är aktuella och uppdaterade



Mål med projektet

 Högre kvalitét, större patientsäkerhet, mindre risk för smittspridning

 Ökad kunskap generellt gällande hygienrutiner, att alla jobbar mot samma 

mål på lika sätt

 Att hygienombudens arbete i framtiden blir mer samordnat och att det finns 

tydliga och uppdaterade riktlinjer att tillgå både för den privata och 

offentliga sektorn



Metodval

 Rekommendationer och lagstiftning

 Smittskyddslagen, Socialstyrelsen, BOV. Byggenskap och Vårdhygien, 

Vårdhandboken, Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:3 



Arbetssätt 

 Digitala möten

 Fysiska träffar

 Gedigen genomgång av dokumentet i sin helhet

 Källfakta kontroll 



Förrådshantering inom tandvården



Projektgruppen består av:



Bakgrund

 En efterfrågan och ett behov av att det ska finnas ett dokument/en handbok 

som enkelt beskriver förrådshantering specifikt för tandvården

 Att det faktiskt är ett område som vi inom tandvården bör belysa och 

förbättras inom

 Lättförståeligt



Syfte

 En samsyn inom området förrådshantering

 Fokus ligger på att skapa nationella riktlinjer om hur mottagande, 

lagerhållning och hantering av sterila medicintekniska produkter bör ske i 

tandvården så att produkterna bibehåller sin sterilitet och andra egenskaper 

till dess att de används.



Målet med projektet

 Att skapa nationella riktlinjer för förrådshantering som vi kan applicera i vår 

verksamhet inom tandvården

 Vi inom tandvården ska få en ökad kunskap inom området förrådshantering 

som då också innebär att vi får en högre kvalité, högre patientsäkerhet, en 

mindre risk för smittspridning samt för vårdrelaterade infektioner



Metodval

 Baserat främst på SIS-TR 57:2020 ”Handbok för grundläggande 

rekommendationer för lagerhållning, hantering och transport av sterila 

medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvård, tandvård och 

djursjukhus.

 Vi inkluderar även andra aspekter kring förrådshantering om vi känner att det 

är relevant och om det har en vårdhygienisk aspekt



Arbetssätt

 Via Teams

 Mindre grupper

 Fysiska möten







 Sterila medicintekniska produkter lagerhålls avskilt från 
produkter med annan renhetsgrad

 Avdelningsförpackningen skyddar produktförpackningen.

 Avdelningsförpackningen anses vara “ren” och ska därför 
hanteras med desinfekterade händer.

 Avdelningsförpackningen ska återförslutas för att 
tillverkarens utgångsdatum ska gälla.

 Inga transportförpackningar i förrådet!

 Ingen förvaring på golvet!



Instagram

Följ gärna vårt nystartade instagram konto, tssfvh

Info om hygiendagarna samt hygiensymposium

Påannonseringar

Inga frågor i kommentrasfältet, DM går bra, vi svarar i mån av tid  



Tack för oss 

Linnea och Sara 


