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Presentatör
Presentationsanteckningar
Jag heter Peter L, jag är tandläkare och jobbar på Folktandvården i StockholmJag kommer att prata om hur vi arbetar med patientsäkerhet och arbetsmiljöfrågor i vårt smittskydds och hygienarbete.



Olika beslutsprocesser

Mål: att minska risken för att stickskador. 
Nollvision för blodburen smitta
Krav från myndigheter. AFS 2005:01

IS



Att hantera kanyler och vassa föremål, som varit i kontakt med 
kroppsvätskor, på ett säkert sätt och genast lägga dem i behållare 
avsedda för smittförande/stickande/skärande avfall, utan att sätta 
tillbaka skyddshylsan på kanylen
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Att hantera kanyler och vassa föremål, som varit i kontakt med kroppsvätskor, på ett säkert sätt och genast lägga dem i behållare avsedda för smittförande/stickande/skärande avfall, utan att sätta tillbaka skyddshylsan på kanylen



Hur fungerade våra sprutor?

IS



Alternativ till traditionell 
injektionsteknik

Engångsspruta
Kanylborttagare

Manuellt
Automatiskt

Flergångsspruta med säkerhetsfunktion

IS



Engångssprutan:
Ultra safety plus (USP)

IS



Alternativa produkter

IS

Presentatör
Presentationsanteckningar
The NeedlyzerTM is an FDA-Approved, mobile sharps needle destruction device that is intended to oxidize non-coated stainless steel needles (16-30 gauge) immediately after use.



Kanylborttagaren

Avfallsbehållare finns 
som rymmer

310 resp 
645 stycken kanyler. 

IS



Vad valde vi och varför?

Folktandvården Stockholm
Engångsspruta

Folktandvården VG-region
Decentralicerat beslut på klinikchefsnivå
Engångsspruta eller automatisk 
kanylborttagare

Karolinska institutet, Odontologiska inst
Engångssptruta och kanylborttagare



Institutionen för odontologi i 
Huddinge



250 anställda
180 vårdpersonal
tandläkare, tandsköterskor och
tandhygienister 

510 studenter 
310 tandläkarstudenter
120 tandhygieniststudenter
80 tandteknikerstudenter

300 studenter utför patientbehandling
180 personal (undervisning och vård)



4 maj 2010Namn Efternamn 12

Stickskador
2008 – 17 stickskador

13 - studenter
4 – personal

90% hantering av 
sprutan efter lagd 

injektion

2009 – 13 stickskador
10 - studenter
3 – personal

50 % hantering av 
sprutan efter lagd 

injektion



Sammanlagt fått 
utbildning:
ca 300 (termin 4,6,8,10) 
tandläkarstudenter
80 tandhygienister
(termin 2,3)
Samtliga lärare 
(tandläkare, 
tandhygienister)
Samtliga tandsköterskor





Hur ska vi följa upp enligt AFS 
2005:1

Stick- och skärskador
Viktigt att särskilja på kanylstick
Yrkeskategori

Användarperspektivet och 
patientsynpunkter

PL



Och hur gick det sen?

Uppföljning stick och skärskador 
Folktandvården 

Enkätsvar från 350 tandvårdspersonal i 
Folktandvården Stockholm



Stick och skär 
Folktandvården Stockholm
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Stick och skär Varav smittrisk Varav ögonstänk

2005 AFS och ny rutin

2006 Söker ny teknik

2007 Pilottest

2008 Breddinförande



Uppföljningsenkät 
engångssprutan

Folktanvården Stockholm 2009-2010, n=350
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Medelvärde ALLA Medelvärde HYG Medelvärde TSK Medelvärde TDL

Presentatör
Presentationsanteckningar
Engångssprutans penetrationsförmåga är likvärdig med �kanylerna vi använde tidigare Patienterna upplever att engångssprutan är likvärdig med den gamla sprutan.Handkraften som krävs för injektion med engångssprutan är likvärdig med de gamla sprutorna. d. Engångssprutan fungerar med min handstorlek.e. Injektion på barn med engångssprutan är likvärdig med de gamla sprutorna.f. Risken för stickskador är mindre med engångssprutan än med de gamla sprutorna.g. Jag upplever att engångssprutan är säker och lätthanterlig.h. Jag anser att injektionsnålen är av god kvalitet.i. Sammanfattningsvis fungerar engångssprutan bra och effektivt för både patient och behandlare.



Stickskydd: långt ifrån problemfritt!

Stor förbättringspotential bland de tillgängliga 
alternativen till karpulsprutan
Fortsatt utveckling kommer att bero på hur 
lyhörda tillverkarna är till att åtgärda de brister 
som finns 
Således söker vi fortfarande efter den optimala 
sprutan



SLUT

Frågor?
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