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Svensk tandvSvensk tandvåård har kommit rd har kommit 

mycket lmycket låångt nngt näär det gr det gääller bra ller bra 

hygien och smittskydd.hygien och smittskydd.

Svensk tandvSvensk tandvåård rd äär ett r ett 

ffööredredööme i internationellt me i internationellt 

perspektiv !perspektiv !



Det rDet rääcker inte lcker inte läängre med ngre med 

hygienrutiner.hygienrutiner.

Vi mVi mååste ta med antimikrobiell hygien ste ta med antimikrobiell hygien 

(antibiotika hygien) och milj(antibiotika hygien) och miljöö hygien.hygien.



MakromiljMakromiljöö hygienhygien

Avfall:Avfall:

•• HandskarHandskar

•• MunskyddMunskydd

•• EngEngåångsprodukterngsprodukter

•• FFöörpackningarrpackningar

•• Kemiska preparatKemiska preparat

Mikromiljö hygien

• Rengöringsmedel

• Desinfektionsmedel

• Antibiotika

• Antimykotika

• Antivirala

• Sugrengöring

• Unitens vattensystem



Hygien, smittskydd och bokstaven Hygien, smittskydd och bokstaven EE::

•• EEvolution (utveckling)volution (utveckling)

•• EEkologi (miljkologi (miljöö))

•• EEpidemier (smittspridning)pidemier (smittspridning)

•• EEkonomi (lkonomi (löönsamhet)nsamhet)

•• EEget ansvar (professionalism)get ansvar (professionalism)

•• EEget samvete (att sova gott)get samvete (att sova gott)



NNäär vi inte har antibiotika lr vi inte har antibiotika läängrengre ……

Tandvård:
• Inga implantat
• Ingen parodkirurgi
• Pericoronit dödlig
• etc, etc…

LLääkarvkarvåårdrd

•• IngenIngen cancerbehandlingcancerbehandling

•• Inga Inga transplantationertransplantationer

•• IngenIngen hjhjäärtkirurgirtkirurgi

•• InfektionssjukdomarInfektionssjukdomar ddöödligadliga

•• etc, etcetc, etc……



Att fAtt föörebygga rebygga vvåårdrelateraderdrelaterade

infektionerinfektioner

Socialstyrelsen, april 2006Socialstyrelsen, april 2006

Ska finnas Ska finnas 

ppåå varje varje 

klinik !klinik !



Att fAtt föörebygga rebygga vvåårdrelateraderdrelaterade

infektioner. infektioner. 
Kapitel om:Kapitel om:

-- Antibiotikaresistenta bakterier i vAntibiotikaresistenta bakterier i våårdenrden

-- Hygienrutiner i tandvHygienrutiner i tandvåården rden 

Ska finnas Ska finnas 

ppåå varje varje 

klinik !klinik !



Det finns idag ingen global enighet om hur dessa Det finns idag ingen global enighet om hur dessa 

bakterier bbakterier böör bekr bekäämpas, utom nmpas, utom näär det gr det gääller ller vikten vikten 

av basala hygienrutiner.av basala hygienrutiner.

Det Det äär av str av stöörsta vikt att rsta vikt att patientens vpatientens våård inte rd inte 

fföörhindras eller frhindras eller föördrrdrööjsjs ppåå grund av att han eller grund av att han eller 

hon hon äär misstr misstäänkt eller konstaterad bnkt eller konstaterad bäärare av rare av 

multipelt antibiotikaresistenta bakterier.multipelt antibiotikaresistenta bakterier.

FFöörebyggande rebyggande ååtgtgäärder frder föör att r att 

minska smittspridning av minska smittspridning av 

multiresistenta bakterier (MRB) multiresistenta bakterier (MRB) 

–– sidan 110sidan 110



•• Basala hygienrutiner tillBasala hygienrutiner tilläämpas konsekvent mpas konsekvent 

av all personal under alla av all personal under alla vvåårdmomentrdmoment..

•• System fSystem föör r öövervakning och registrering av MRB vervakning och registrering av MRB 

ska finnas.ska finnas.

•• Enhetliga, lokalt anpassade riktlinjer i en region Enhetliga, lokalt anpassade riktlinjer i en region 

ska finnas, gska finnas, gäärna baserade prna baserade påå nationella riktlinjer nationella riktlinjer 

fföör vr våård av patienter med MRB.rd av patienter med MRB.

•• Riktlinjer fRiktlinjer föör och registrering av r och registrering av 

antibiotikaanvantibiotikaanväändning i vndning i våården med syfte att rden med syfte att 

begrbegräänsa onnsa onöödig och ensidig anvdig och ensidig anväändning ndning ska ska 

finnas.finnas.



Premedicinering med antibiotika skall inte
tillämpas på annars fullt friska patienter.

Endast motiverat på patienter med:
- Funktionella fel på hjärtklaffar (funktionella blåsljud)
- Inopererade mekaniska hjärtklaffar
- Generella immundefekter
- Lokala immundefekter

Skilj på:
- Endokardit profylax
- Profylaktisk antibiotika behandling
- Antibiotika behandling mot diagnosticerad bakteriell

infektion



SubgingivalSubgingival rengrengööringring ochoch urspolningurspolning fföörere ingreppingrepp

minskarminskar avsevavseväärtrt nivnivåå avav bakterieutflbakterieutflöödede i i blodbananblodbanan..

((llääss: : ultraljudssaneringultraljudssanering fföörebyggerrebygger bakteriemibakteriemi))

ResultatResultat ststöödjerdjer AmerikanskaAmerikanska HjHjäärtrt SSäällskapetsllskapets

rekommendationerrekommendationer avav subgingivalsubgingival rengrengööringring ochoch

urspolningurspolning fföörere invasivainvasiva ingreppingrepp ppåå risk risk patienterpatienter..

Fine DH. et al., J Am Dent Assoc. 1996 May;127(5):641Fine DH. et al., J Am Dent Assoc. 1996 May;127(5):641--2, 6452, 645--6.6.



AntibiotikaanvAntibiotikaanväändning inom tandvndning inom tandvåårdenrden
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NNäär vi inte har antibiotika lr vi inte har antibiotika läängrengre ……

Tandläkares andel av antibiotika i öppenvården 2005,
efter DDD (Daily Defined Doses)

J01 exklusive metenamin 8%

J01A – tetracykliner 1%
J01CA – peniciller med utvidgat spektrum 9%
J01CE – penicillinaskänsliga penicilliner 23%
J01F – makrolider, linkosamider m.fl. 6%



STRAMA STRAMA –– StStrategigruppen frategigruppen föör r rrationell ationell 

aantibiotikaanvntibiotikaanväändning och ndning och mminskad inskad 

aantibiotikaresistensntibiotikaresistens

Samverkansorgan med syfte att verka fSamverkansorgan med syfte att verka föör r 

sektorssektorsöövergripande samordning av frvergripande samordning av fråågor som gor som 

rröör fr föörutsrutsäättningar att bevara mttningar att bevara mööjligheten att jligheten att 

effektivt anveffektivt anväända antibiotika vid bakteriella nda antibiotika vid bakteriella 

infektioner hos minfektioner hos määnniskor och djur samt att ta nniskor och djur samt att ta 

initiativ till initiativ till ååtgtgäärder som i frder som i föörsta hand rrsta hand röör r 

mmäänniskors hnniskors häälsa. lsa. 



Strama Strama –– lite historialite historia

•• Frivilligt nFrivilligt näätverk bildades 1995tverk bildades 1995

•• Lokala grupper etableras 1996Lokala grupper etableras 1996

•• Finansiering via Dagmarmedel fr.o.m. 2000Finansiering via Dagmarmedel fr.o.m. 2000

•• Egen post i statsbudgeten fr.o.m. 2006Egen post i statsbudgeten fr.o.m. 2006

•• Nationellt samverkansorgan Nationellt samverkansorgan åår 2007r 2007

MMåålslsäättning:ttning:

Bevara mBevara mööjligheten att anvjligheten att anväända antibiotika vid bakteriella nda antibiotika vid bakteriella 

infektioner hos minfektioner hos määnniskor och djur.nniskor och djur.

Tidigt 1990Tidigt 1990--tal:tal:

Kraftig Kraftig öökning av penicillinresistenta pneumokocker i Sverige!kning av penicillinresistenta pneumokocker i Sverige!
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SFS 2007:1215 (12 december 2007)SFS 2007:1215 (12 december 2007)

FFöörordning med instruktion frordning med instruktion föör r 

Smittskyddsinstitutet;Smittskyddsinstitutet;

2 2 §§ Myndigheten ska sMyndigheten ska säärskiltrskilt……

……fföölja och analysera utvecklingen i frlja och analysera utvecklingen i frååga om ga om 

vvåårdrelateraderdrelaterade sjukdomar, antibiotikaresistens sjukdomar, antibiotikaresistens 

och annan antimikrobiell resistensoch annan antimikrobiell resistens samt lsamt läämna mna 

Socialstyrelsen och andra berSocialstyrelsen och andra beröörda information om rda information om 

utvecklingen och futvecklingen och fööreslreslåå ååtgtgäärder som denna kan rder som denna kan 

ffööranleda.ranleda.



•• ÖÖvervakning och analys av antibiotikaresistens och vervakning och analys av antibiotikaresistens och 

antibiotikafantibiotikaföörbrukning.rbrukning.

•• Ta initiativ till Ta initiativ till ååtgtgäärder som i frder som i föörsta hand rrsta hand röör mr määnniskors nniskors 

hhäälsa. lsa. 

•• Arbeta fArbeta föör att studier genomfr att studier genomföörs i frrs i fråågor som rgor som röör r 

antibiotikaresistensantibiotikaresistens

•• SammanstSammanstäälla och aktivt lla och aktivt ååterfterfööra kunskap i frra kunskap i fråågor som rgor som röör r 

antibiotikaresistens. antibiotikaresistens. 

•• Medverka till att kunskap i frMedverka till att kunskap i fråågor som rgor som röör antibiotikaresistens r antibiotikaresistens 

tilltilläämpas i praktiken.mpas i praktiken.

•• Verka fVerka föör framtagandet av handlingsprogram pr framtagandet av handlingsprogram påå regional och regional och 

lokal nivlokal nivåå..

•• Delta i internationellt arbete inom antibiotikaresistensomrDelta i internationellt arbete inom antibiotikaresistensområådet.det.



NNäär vi inte har antibiotika lr vi inte har antibiotika läängrengre ……

Tandläkares andel av antibiotika i öppenvården 2005,
efter DDD (Daily Defined Doses)

J01 exklusive metenamin 8%

J01A – tetracykliner 1%
J01CA – peniciller med utvidgat spektrum 9%
J01CE – penicillinaskänsliga penicilliner 23%
J01F – makrolider, linkosamider m.fl. 6%
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Klindamycin

Metronidazol

Amoxicillin

Penicillin V

Tandläkares antibiotikaförskrivning i öppenvård 2000 – 2006, 
definierade dygnsdoser/1000 invånare och dag

Källa: Apoteket AB



• Tandvården står för ¼ av all antibiotika i 
öppenvård.

• År 2000 – 2006 är ökningen cirka 25%.

• DDD vanligtvis 1 gr x 3 = 3 gr.

• 3 gr per 1000 invånare och dygn blir cirka 30 kg 
per dygn

• Det blir nästan 11 ton antibiotika per år !



Förskrivning till olika åldersgrupper, öppenvård 2000 - 2006

Källa: Apoteket AB
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•• Penicillin och Penicillin och amoxicillinamoxicillin till +65 till +65 åår har r har öökat kat 

med 50 %med 50 %

•• KlindamycinKlindamycin har ockshar ocksåå öökat, men endast liten kat, men endast liten 

absolut anvabsolut anväändning.ndning.

Orsaker?Orsaker?

•• Fler operationer leder till mer profylaxFler operationer leder till mer profylax

•• Brist pBrist påå tydliga riktlinjertydliga riktlinjer

•• Ingen har uppmIngen har uppmäärksammat situationenrksammat situationen



Tandläkares antibiotikaförskrivning i öppenvård 2006, 
definierade dygnsdoser/1000 invånare och dag
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Metronidazol

Klindamycin

Amoxicillin

Penicillin V

Källa: Apoteket AB



• PcV vanligast – 3-faldig skillnad mellan 
mest och minst.

• Andra förskrivare och preparat: cirka 30 % 
skillnad.

• Behandlingsriktlinjer är inte 
samstämmiga.



Antibiotikaförskrivning och protetik – finns det något samband?
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Förhandsprövningar
PcV (J01CE02)

Källor: Apoteket AB och Försäkringskassan



Vad sVad sääger bilden ?ger bilden ?

•• Hur mycket antibiotika behHur mycket antibiotika behöövs vs 

egentligen ?egentligen ?

•• Skriver nSkriver nåågon annan gon annan ään tandln tandlääkaren ut karen ut 

antibiotika i samband med dentalt antibiotika i samband med dentalt 

ingrepp ? ingrepp ? 

•• Tydliga riktlinjer behTydliga riktlinjer behöövs !vs !



Antibiotika Antibiotika –– risk eller nytta ?risk eller nytta ?

•• Billigt mirakelmedel ! Men ansvaret Billigt mirakelmedel ! Men ansvaret äär stortr stort……

•• Antibiotika Antibiotika äär en hjr en hjäälp flp föör immunfr immunföörsvaretrsvaret

•• Biverkningar Biverkningar –– C. difficileC. difficile

•• FFöörräändrar patientens egen florandrar patientens egen flora

•• Globala effekter Globala effekter –– varje dos bidrarvarje dos bidrar

•• Kan sabotera mKan sabotera mööjligheten att hjjligheten att hjäälpa patienten nlpa patienten näär det r det 

verkligen behverkligen behöövsvs

•• Antibiotika Antibiotika äär en r en äändlig resurs !ndlig resurs !



FASS innehFASS innehååller uppgifter omller uppgifter om

FarmakodynamikFarmakodynamik::

-- antibakteriellt spektrumantibakteriellt spektrum

-- resistensmekanismerresistensmekanismer

-- resistensutvecklingresistensutveckling

MiljMiljööppååverkan:verkan:

-- PEC (PEC (PredictedPredicted EnvironmentalEnvironmental ConcentrationConcentration))

-- PNEC (PNEC (PredictedPredicted No No EffectEffect ConcentrationConcentration))

-- BiodegenerationBiodegeneration

-- BioackumulationBioackumulation



2008

Sidorna 12 Sidorna 12 –– 25 om antibiotika:25 om antibiotika:

•• antibiotikabehandlingantibiotikabehandling

•• antibiotikaprofylaxantibiotikaprofylax

tandrek@vgregion.setandrek@vgregion.se

RRååd och d och 

rekommendationer frekommendationer föör r 

llääkemedelsanvkemedelsanväändningndning

inom tandvinom tandvåårdenrden



2008



PcV 1g x 3 i 10 dagar

(Vid pc-allergi: klindamycin 150mg x 3)

antibiotikabehandling
av dentala infektioner



antibiotikabehandling 
av dentala infektioner

Dosering T>MIC vid MIC=0.03 mg/L T>MIC vid MIC=0.5 mg/L

1g x 2 25% 8%

2g x 2 29% 13%

1g x 3 38% 13%

2gx 3 44% 19%

1gx 4 50% 17%



2008

EngEngåångsdosngsdos antibiotika:antibiotika:

fföörhindra infektion orsakad av den rhindra infektion orsakad av den 

direkta direkta bakterieminbakteriemin i samband medi samband med

behandlingen.behandlingen.

FlerdosprofylaxFlerdosprofylax::

skydda patient med uttalad skydda patient med uttalad 

immundefekt immundefekt ääven fven föör upprepade r upprepade 

postoperativa postoperativa bakteriemierbakteriemier..

BehandlingsdosBehandlingsdos antibiotika under ett antibiotika under ett 

antal dagar, vanligtvis tills risken fantal dagar, vanligtvis tills risken föör r 

blblöödningar frdningar fråån omrn områådet har upphdet har upphöört.rt.



endokarditprofylax



endokarditprofylax

• Hjärtklaffsprotes, hjärtklaffskirurgi
• Bakteriell endokardit i anamnesen
• Svår hjärtklaffssjukdom



antibiotikaprofylax

• amoxicillin 2g 1 tim före beh

vid pc-allergi:
• klindamycin 600mg 1 tim före beh



antibiotikaprofylax

Nyttan med ab-profylax ej visad
Biverkningar

Resistensutveckling (selektion)



•• EndokarditEndokardit, , αα--streptokocker,lstreptokocker,låågg mortalitet, 2 mortalitet, 2 -- 5%.5%.

•• De flesta dDe flesta döödsfall orsakas av bakterier som ej dsfall orsakas av bakterier som ej 

fföörekommer i munhrekommer i munhåålan.lan.

•• Publicerade systematiska kunskapsPublicerade systematiska kunskapsööversikter versikter 

saknas.saknas.

•• Epidemiologiska studier som finns har inte kunnat Epidemiologiska studier som finns har inte kunnat 

visa pvisa påå nyttan av antibiotikaprofylax, sannolikt nyttan av antibiotikaprofylax, sannolikt 

p.g.a. att de flesta p.g.a. att de flesta endokarditepisoderendokarditepisoder uppkommer uppkommer 

utan utan tidssambandtidssamband med tandingrepp av nmed tandingrepp av nåågot slag.got slag.



•• EndokarditEndokardit, visat samband mellan munh, visat samband mellan munhååla och la och 

infektion infektion –– cirka 30% av alla cirka 30% av alla endokarditerendokarditer orsakas orsakas 

av munhav munhåålestreptokocker.lestreptokocker.

•• Cirka 40% av alla patienter som insjuknar i Cirka 40% av alla patienter som insjuknar i 

endokarditendokardit inte inte äär kr käända riskpatienter sedan nda riskpatienter sedan 

tidigare.tidigare.

•• Den viktigaste profylaxen Den viktigaste profylaxen äär god r god munhmunhäälsalsa..

•• Saknas idag vetenskapligt stSaknas idag vetenskapligt stööd fd föör att inom r att inom 

tandvtandvåården ge antibiotikaprofylax till andra rden ge antibiotikaprofylax till andra 

patienterpatienter.



SubgingivalSubgingival rengrengööringring ochoch urspolningurspolning fföörere ingreppingrepp

minskarminskar avsevavseväärtrt nivnivåå avav bakterieutflbakterieutflöödede i i blodbananblodbanan..

((llääss: : ultraljudssaneringultraljudssanering fföörebyggerrebygger bakteriemibakteriemi))

ResultatResultat ststöödjerdjer AmerikanskaAmerikanska HjHjäärtrt SSäällskapetsllskapets

rekommendationerrekommendationer avav subgingivalsubgingival rengrengööringring ochoch

urspolningurspolning fföörere invasivainvasiva ingreppingrepp ppåå risk risk patienterpatienter..

Fine DH. et al., J Am Dent Assoc. 1996 May;127(5):641Fine DH. et al., J Am Dent Assoc. 1996 May;127(5):641--2, 6452, 645--6.6.



Endokarditrisk

Pace-maker

Diabetes

SLE

Hjärtklaffsopererad

Hjärtinfarkt

Stent
Shunt

Spikar och 
skruvar

Höftled
Knäled

CVK

Dialys

Cytostatika

Kortison

Transplanterad

By-pass

Splenektomerad

Immunosupprimerad

Strålbehandlad

Titanimplantat

Bisfosfonatbehandling

Cancer

Blodsjukdom

IgA-brist

HIV



EJ antibiotikaprofylax till patienter:EJ antibiotikaprofylax till patienter:

•• med pacemakermed pacemaker

•• som som äär by pass opererader by pass opererade

•• med genomgmed genomgåången hjngen hjäärtinfarktrtinfarkt

•• med inopererad med inopererad stentstent eller shunteller shunt

•• med CVK, eller liknandemed CVK, eller liknande

•• med inopererad ledprotesmed inopererad ledprotes

•• vid insvid insäättande av titanfixturerttande av titanfixturer



•• Graden av pGraden av pååverkan pverkan påå de de neutrofilaneutrofila

granulocyternagranulocyterna avgavgöör nr nöödvdväändigheten av ndigheten av 

antibiotikaprofylax. antibiotikaprofylax. 

•• LLåågt antal gt antal granulocytergranulocyter (= <0,5 x 10(= <0,5 x 1099/l) medf/l) medföör r 

att att öökad risk kan anses fkad risk kan anses fööreligga. religga. 

•• De flesta patienterna inom allmDe flesta patienterna inom allmääntandvntandvåården har rden har 

aldrig saldrig såå llååga vga väärden. rden. 

•• Diskussionen kring antibiotikaprofylax skall i Diskussionen kring antibiotikaprofylax skall i 

fföörekommande fall frekommande fall fööras med ansvarig lras med ansvarig lääkare.kare.



•• Den som administrerar antibiotika till Den som administrerar antibiotika till 

patienten har ockspatienten har ocksåå det yttersta ansvaret fdet yttersta ansvaret föör r 

behandlingen.behandlingen.

•• TandlTandlääkaren kan inte fkaren kan inte föörvrvääntas att sjntas att sjäälv avglv avgööra ra 

frfråågor om svaga patienters lgor om svaga patienters läämplighet fmplighet föör mer r mer 

omfattande tandbehandling.omfattande tandbehandling.

•• Om antibiotika ska ges till patienter med svOm antibiotika ska ges till patienter med svååra ra 

immundefekter skall detta skrivas ut av immundefekter skall detta skrivas ut av 

behandlande lbehandlande lääkare.kare.
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Strama Strama –– arbete inom tandvarbete inom tandvåårdenrden



Maj 2007:Maj 2007:

–– informell grupp bildadesinformell grupp bildades

Oktober 2007:Oktober 2007:

–– ffööredrag predrag påå RiksstRiksstäämmanmman

Oktober 2007:Oktober 2007:

–– information om gruppen till Sveriges Tandlinformation om gruppen till Sveriges Tandlääkarfkarföörbundrbund

April 2008:April 2008:

–– ffööredrag Svensk Fredrag Svensk Föörening frening föör r VVåårdHygienrdHygien

HHöösten 2008:sten 2008:

–– Gemensam Gemensam INTEINTE--artikelartikel i Tandli Tandlääkartidningen, kartidningen, 

LLääkartidningen och Tandhygienistfkartidningen och Tandhygienistfööreningens tidningreningens tidning



Antibiotikaanvändning inom 
tandvården.

Nu behövs Strama-arbete !
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