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Detta är Folktandvården Halland: 

• 19 allmäntandvårds- och 4 tandregleringskliniker 

• 340 anställda 

• Ca 120 000 revisionspatienter 

• Mycket externa akutpatienter 

• Ingår i Närsjukvården Halland 



”Ny” organisation 

• Sammanslagning 2007  

• Spretig verksamhet 

• Successiv samordning 

 



Fokus på hygien! 

  

”I arbetet med basala hygienrutiner 
 kan man  inte vara som en mås  
som släpper en … då och då ,  
utan man måste vara som en iller!” 
 



Mål 

• Anpassa Folktandvården Hallands hygienarbete till lokala 

och nationella regelverk 

• Höja kunskapsnivån och engagemanget hos personalen 

runt basala hygienrutiner 

• Öka statusen för sterilverksamheten 

• Skapa en samsyn mellan klinikerna 

 

 

 



Inledning 2011 

• Hygientandsköterska anställd 

• Hygiengrupp bildad  

• Information till all personal om höjd ribba 

• Utarbetande av hygienriktlinjer 

• Förankring hos verksamhetscheferna 

• Start av klinikbesök - information på arbetsplatsträffar, 

fotodokumentation, hygientandsköterska med i 

sterilarbetet 

 

 



2011 (forts) 

• Information  på arbetsmiljöutbildning och 

introduktionsutbildning 

• Hygienombudsträffar 

• Checklistor för månads- och årskontroll börjar användas 

på klinikerna 

• Beslut om att gå vidare med observatörsutbildning och 

observationsstudier 



Fortsatt arbete - 2012 

• Återigen information till all personal 

• Beslut om att gå vidare med observatörsutbildning och 

observationsstudier 

• Informationsbroschyr framtagen 

• Uppföljande klinikbesök 

• Pilotprojekt med observationsstudier på två kliniker under 

hösten 



 
 

Folktandvården Halland 

Spritas händerna före Spritas händerna efter 

Korrekt användning av plastförkläde Korrekt användning av handskar 

Basala  
hygienrutiner 



Folktandvården Halland 

Korrekt förfarande i samtliga fyra steg gällande basala 
hygienrutiner 

  

Mätning 
1, HSH 
2012 

Mätning 
2, HSH 
2012 

Mätning 
3, HSH 
2012 

Mätning 
4, HSH 
2012 

Mätning 
5, HSH 
2012 

Mätning 
6, HSH 
2012 

Total 

Namn Ant
al 

% Ant
al 

% Ant
al 

% Ant
al 

% Ant
al 

% Ant
al 

% Ant
al 

% 

A. Ja 0 0 0 0 0 0 0 0 13 52 13 54,
2 

26 53,
1 

B. Nej 0 0 0 0 0 0 0 0 12 48 11 45,
8 

23 46,
9 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 25 100 24 100 49 100 



 
 

Kortärmat Utan ring, klocka eller armband 

Kort eller uppsatt hår Korrekt i samtliga tre steg gällande klädregler 

Klädregler 





2013 och framåt 

• Observatörsutbildning för en - två representanter per klinik 

• Första gemensamma observationsstudien genomförd i 

februari 

• Fortsatt  arbete enl framtagna riktlinjer 

• Fortsatta klinikbesök, observationsstudier, nätverksträffar, 

information vid introduktionsutbildning m.m. 



 
Det blåser kanske 

över??? 


	Hygienarbetet inom FTV Halland
	Detta är Folktandvården Halland:
	”Ny” organisation
	Fokus på hygien!
	Mål
	Inledning 2011
	2011 (forts)
	Fortsatt arbete - 2012
	�
	Bildnummer 10
	�
	Bildnummer 12
	2013 och framåt
	Bildnummer 14

