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TANDLÄKARUTBILDNINGENS 
UPPLÄGG

• Totalt 10 terminer

• Termin 1-3 huvudsakligen teoretiska

• Termin 4 huvudsakligen pre-klinisk

• Termin 5-10 huvudsakligen kliniska



RÖD HYGIENTRÅD



I JAKTEN PÅ…



TERMIN 1

• Kläduthämtning

• Bytesfrekvens etc



TERMIN 2

• Enstaka pre-kliniska 
moment

• Lokalanestesilab
- Injicerar subkutant 

på varandra.
-Hygienbegrepp 

introduceras.



ATT TÄNKA PÅ NÄR MAN GER 
INJEKTION

Injicering skall ske med aseptisk teknik. Injektionsvätskan 
är steril i sin förpackning och skall vara
det även när den injiceras. För att lyckas med detta skall   
man:
• ha en god handhygien
• använda steril spruta och sterila kanyler
• kontrollera hållbarhetsdatum (öppnad förpackning skall 

ej vara äldre än 24 timmar), samt
• att inga skador finns på ampull/glasflaska
• desinfektera patientens hud före injicering samt
• desinfektera gummimembran på glasflaska före 

uppdragning i spruta.



TERMIN 2 FORTS.



TERMIN 2 FORTS.

• Professionell utveckling del 2- auskultation

• Basala hygienrutiner 

• Handtvätt, klinikklädsel, 
smycken, nagellack, 
hår, dofter



TERMIN 3

• PU 3 - auskulterar äldreterminare.

• Får inför detta en föreläsning på 2h om hygien 
och smittskydd av en Hygiensjuksköterska.

• Får följa med i sterilarbetet på klinik, en och en 
några timmar.

• Handha instrument efter användandet samt 
göra rent i båsen före och efter behandling. 



TERMIN 4 ”PRE-KLINISK”

• Röntgen – första patientkontakten. En nogsam 
genomgång av hygienrutinerna av 
röntgensköterska.

-Handhygien
-Smycken, klockor,
naglar, hår

-Hygienisk användning
av röntgenutrustning
inkl. ytdesinfektion.



TERMIN 4 FORTS
• Professionell Utveckling del 4 - pre-kliniska moment 

där de övar på varandra. 

• 2tim föreläsning med titeln ”Vårdhygien” av 
samma hygiensköterska som föreläste på PU3.

• Första passet ute på kliniksal innefattar en ordentlig 
hygiengenomgång av tandsköterskor.

• Kontinuerliga påminnelser av lärare och sköterskor.

• Tentamensfrågor



TERMIN 4 FORTS

• Stickskador-rutiner

• Ögonstänk

• Plåster och sårtvätt



TERMIN 5-10 MED KLINISK 
TONVIKT

• Inför patientbehandling i Cariologi får 
studenterna en uppfräschning i hygienrutiner 
på kliniken.

• OSCE

• Kontinuerliga påminnelser av lärare och 
sköterskor genom all klinik termin 5-10.



TERMIN 5-10 FORTS

• Under termin 6 - samarbete mellan 
tandläkarstudenter och 
tandteknikerstudenter.

• Kortare instruktioner i handhavande av 
tandtekniskt material. 

• Dock utförs detta på plastmodeller och ej 
levande patienter.



TERMIN 5-10 FORTS

• Termin 6 – Protetik och KOF

• Ingående och utgående labarbeten.



TERMIN 5-10 FORTS

• Endo – Termin 6

• Lab

• Sterilt arbetsfält



TERMIN 5-10 FORTS

• Kirurgi-termin 8,  (inkl. Parodkirurgi)
• 4 timmars demonstration i hygien.
• Focus på hygien i samband med operativ 

verksamhet: 
- operationsdukning, 
- operationstvättning, 
- kläd- och personlig hygien.



ÖVRIGT
• Besök av ”uv-boxen” årligen



• Utbytesstudenter-rutiner
• Önskemål om täckta armar av religiösa skäl- har inte 

stötts på ännu, men diskuteras



OLIKA YRKESGRUPPER 
INFORMERAR OM HYGIEN I 

OLIKA KURSER
-amanuenser
-föreläsande tandläkare
-sjuksköterska (hygiensköterska)
-tandsköterskor
-tandläkare
-tandtekniker
-Uv-boxen



TACK FÖR ER 
UPPMÄRKSAMHET!


