Vad styr tandvården?

Vad innebär en god hygienisk standard?

Lagar som styr tandvården
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tandvårdslagen SFS 1985:125
Patientsäkerhetslagen SFS 2010:658
Smittskyddslagen SFS 2004:168
Patientdatalagen SFS 2008:355
Patientskadelagen SFS 1996:799
Patientsäkerhetsförordningen SFS 2010:1369
Socialtjänstlagen SFS 2001:453
Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160
Miljöbalken SFS 1998:808
osv

Föreskrifter som styr tandvården
•

•
•
•
•
•
•

Socialstyrelsens föreskrifter och allänna råd om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS
2011:9
Hygien – föreskriften om basal hygien SOSFS 2007:19
Smittförande avfall – hantering av smittförande avfall från
HoS SOSFS 2005:26
Delegering inom tandvården SOSFS 2002:12
Journal – informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården SOSFS 2008:14
Verksamhetschef inom Hälso- och sjukvården
SOSFS1997:8
osv

SOSFS 2011:9
Kap 3: Ansvar för och användning av ett
ledningssystem
•

•

•

1§ Vårdgivaren ska ansvara för att det finns ett
ledningsystem för verksamheten.
Ledningssystemet ska användas för att
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet
2§ Vårdgivaren ska med stöd av ledningsystemet
planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera
och förbättra verksamheten
3§ Vårdgivaren ska ange hur uppgifterna som
ingår i arbetet med att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är
fördelade i verksamheten

SOSFS 2011:9
Kap 6. Personalens medverkan i
kvalitetsarbetet
• 1§ Vårdgivaren ska säkerställa att
verksamhetens personal arbetar i enlighet
med processerna och rutinerna som ingår
i ledningssystemet
• 2§ Enligt 6 kap 4§ patientsäkerhetslagen
(2010:659) är hälso- och
sjukvårdspersonalen skyldig att bidra till
att hög patientsäkerhet upprätthålls

Tandvårdslagen 1985:125
3 § Tandvården ska bedrivas så att den uppfyller
kravet på en god tandvård. Detta innebär att den ska
1. vara av god kvalitet med en god hygienisk
standard och lägga särskild vikt vid förebyggande
åtgärder,
2. tillgodose patientens behov av trygghet i vården
och behandlingen,
3. vara lätt tillgänglig,
4. bygga på respekt för patientens
självbestämmande och integritet,
5. främja goda kontakter mellan patienten och
tandvårdspersonalen

Smittskyddslagen
• 2 kap Förebyggande åtgärder och
anmälan av sjukdomsfall. Den enskildes
skyldighet att förebygga smittspridning
• 1 § Var och en skall genom
uppmärksamhet och rimliga
försiktighetsåtgärder medverka till att
förhindra spridning av smittsamma
sjukdomar.

SoS föreskrifter om basal hygien inom hälso- och
sjukvården m.m. (SOSFS 2007:19)
Föreskrifterna ska tillämpas inom verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763) och tandvårdslagen (1985:125)
Hälso- och sjukvårdspersonal ska vid undersökning, vård och behandling eller annan
direktkontakt med patienter iaktta följande för att begränsa risken för vårdrelaterade
infektioner:
1. Arbetskläderna ska ha korta ärmar.
2. Arbetskläderna ska bytas dagligen, eller vid behov oftare.
3. Händerna och underarmarna ska vara fria från armbandsur och smycken.
4. Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, eller
något annat medel med motsvarande effekt, omedelbart före och efter varje direktkontakt
med en patient.
5. Händerna ska desinfekteras både före och efter användning av handskar.
6. Händerna ska, om de är synligt smutsiga, tvättas med vatten och flytande tvål innan de
desinfekteras.
7. Vid vård av en patient med gastroenterit ska händerna alltid tvättas med vatten och
flytande tvål före desinfektion.
8. Händerna som har tvättats ska vara torra innan de desinfekteras.
9. Ett engångsförkläde av plast eller en skyddsrock ska användas, om det finns risk för att
arbetskläderna kommer i kontakt med kroppsväskor eller annat biologiskt material.
10. Skyddshandskar för engångsbruk ska användas vid kontakt med eller risk för kontakt
med kroppsvätskor eller annat biologiskt material.
11. Skyddshandskar ska tas av direkt efter ett arbetsmoment och bytas ut mellan olika
arbetsmoment.
Verksamhetschef eller motsvarande befattningshavare inom tandvården ska fortlöpande
följa upp verksamheten och säkerställa att bestämmelserna tillämpas.

Stödjande dokument
Att förebygga vårdrelaterade infektioner
ett kunskapsunderlag av Socialstyrelsen
Smittrisker och hygien i Tandvården
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Om du får frågan varför det måste
finnas vattenrening på en unit –
vilket regelverk kan du då luta dig
emot?
Tandvårdslagen
3 § Tandvården ska bedrivas så att den uppfyller
kravet på en god tandvård. Detta innebär att den ska
1. vara av god kvalitet med en god hygienisk
standard och lägga särskild vikt vid förebyggande
åtgärder,

Risk- och avvikelsehantering

Händelse

Händelseanalys

Riskbedömning
Typ av risk/avvikelse

Före-

Sannolikhet

bygger

Avvikelse / problem
VAD, NÄR, VARFÖR

Konsekvenser

Konsekvens, kostnad

Varför
Oklart

Varför
Varför

- Människa
- Teknik
- Organisation

Varför

Därför

Mindre risk för
upprepning

Åtgärd direkt eller Handlingsplan

Resultat
Sprida kunskap
och erfarenheter
I organisationen

Orsak till avvikelse?

Förbättring
T.ex. ny eller förbättrad
rutin

Handlingsplan
VAD, VEM, NÄR - Resultat

Ny rutin, eller
Ändrad rutin
Ändrade uppgifter

Tillräcklig åtgärd?

Utvärdering

Inte så roligt men bra att känna till –
eller hur?

