
 

  

Kunskapsunderlag gällande 
aerosolgenererande 
procedurer i tandvården 
Kunskapsunderlag framtaget på uppdrag av NPO tandvård 
 

 

 



 
 

Nationellt system för kunskapsstyrning                                              2021-02-04             
Hälso- och sjukvård 
Sveriges regioner i samverkan 
 
Kontaktperson Gunnel Håkansson, ordförande NPO tandvård 
 
Kontaktuppgifter: gunnel.hakansson@kronoberg.se, 076–7684162  
   
 
 

 

- 2 - 

 

Kunskapsunderlag gällande aerosolgenererande procedurer i tandvården 

Sammanfattning 
NPO tandvård har tillsatt en nationell arbetsgrupp för att belysa frågan om aerosolgenererande 
arbetsmoment i tandvården. Arbetsgruppen har utifrån konsensus1 baserad på det aktuella 
kunskapsläget tagit fram ett kunskapsunderlag. I dialog med Socialstyrelsen identifierades 
följande aktuella frågeställningar:  

• Vilka Aerosolgenererande procedurer (AGP) som förekommer inom tandvård kan 
identifieras som potentiellt smittförande med SARS-Cov-2? 

• Vilka åtgärder för att minska risk för smittspridning vid AGP i tandvården kan 
identifieras? 

En systematisk genomlysning av det vetenskapliga kunskapsläget har publicerats av HTA-O, 
Malmö Universitet.  

Coronaviruset SARS-CoV-2 sprids genom kontaktsmitta och droppsmitta. Risken för spridning via 
indirekt kontaktsmitta och aerosol är i dagsläget inte helt klarlagd. De riktlinjer och 
rekommendationer för smittskydd i hälso- och sjukvård och tandvård som tagits fram av 
Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten inkluderar tandvården men utan specificering kring 
behandlingsprocedurer och därför saknas alltjämt myndighetsförankrade praktiska råd och 
riktlinjer för svensk tandvård. I Socialstyrelsens kunskapsstöd uppmärksammar också myndigheten 
att det särskilt inom tandvården finns ytterligare arbetsmoment som behöver genomlysas. 
Svensk tandvård har under Covid-19 pandemin i olika grad tagit emot patienter, både 
planerade och akuta, varför behovet av tillförlitliga och säkra riktlinjer är påtagligt. 

Kunskapsunderlaget är en konsensusrekommendation där stora delar saknar evidens. I 
referenslistan visas vilken litteratur som arbetsgruppen har gått igenom och diskuterat. 

Kunskapsunderlaget kommer att revideras om kunskapsläget förändras. Arbetsgruppen ansvarar 
för att rapporten hålls uppdaterad och följer kontinuerligt förändringar av kunskapsläget. 

Gunnel Håkansson, ordförande i NPO tandvård                                                                                                        
2021-01-27  

 

 
1 Ett beslut som tagits i konsensus, är ett beslut som uppnåtts i enighet. Evidens kan 
sammanfattas som ”bästa tillgängliga bevis” vid en given tidpunkt, och mäts oftast utifrån det 
sammanvägda resultatet av systematiskt insamlade och kvalitetsgranskade vetenskapliga 
studier. 
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Introduktion 
NPO tandvård har, i dialog med Socialstyrelsen, identifierat möjligheten att tillsätta en nationell 
arbetsgrupp för att ytterligare belysa frågan om aerosolgenererande arbetsmoment i 
tandvården. Arbetsgruppen kommer att belysa nedanstående frågor: 
 

• Vilka Aerosolgenererande procedurer (AGP) som förekommer inom tandvård kan 
identifieras som potentiellt smittförande med SARS-Cov-2? 

• Vilka åtgärder för att minska risk för smittspridning vid AGP i tandvården kan 
identifieras? 

 
Aerosolgenererande procedurer, AGP, har framförts som en potentiell smittkälla inom 
tandvårdsverksamhet i den pågående pandemin med SARS-Cov-2. Socialstyrelsen har publicerat 
ett kunskapsstöd om vilka arbetsmoment inom hälso-, sjuk- och tandvård som är eller kan vara 
aerosolgenererande. I samma dokument uppmärksammas också att det finns ytterligare 
arbetsmoment som behöver genomlysas, särskilt inom tandvården. En systematisk 
genomlysning av det vetenskapliga kunskapsläget har publicerats av HTA-O, Malmö universitet.  

 
Avgränsningar 
Uppdraget innebar att utifrån ett vetenskapligt underlag omsätta kunskapen till praktisk 
verklighet. Arbetsgruppens uppdrag har inte varit att göra en systematisk sökning av litteratur 
eller en vetenskaplig granskning. Kunskapsunderlaget är baserat på bästa tillgängliga kunskap.                                     
En systematisk genomlysning av det vetenskapliga kunskapsläget har publicerats av HTA-O, 
Malmö universitet.  
 
Det är vårdgivarna/arbetsgivarna som har ansvaret för att vårdarbetet bedrivs med god 
hygienisk standard och att man har en god och säker arbetsmiljö. I ansvaret ingår också att 
säkerställa att personalen har rätt kompetens för att hantera det lokala smittskyddet Det 
framtagna dokumentet kan ge råd och stöd i det arbetet, men att utforma rutiner tillhör 
vårdgivarens/arbetsgivarens uppdrag. 

 
Definitioner 
Bakgrund   
Coronaviruset SARS-CoV-2 orsakar sjukdomen Covid-19. SARS-CoV-2 sprids genom kontaktsmitta och 
droppsmitta. Risken för spridning via indirekt kontaktsmitta och aerosol är i dagsläget inte helt 
klarlagd. De riktlinjer och rekommendationer för smittskydd i hälso- och sjukvård som kom i den 
intensiva inledningen på pandemin saknade anpassning till tandvårdsverksamhet. I kunskapsstöd 
från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har tandvården inkluderats men utan specificering 
kring behandlingsprocedurer och således saknas alltjämt myndighetsförankrade praktiska råd och 
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riktlinjer för svensk tandvård.  I Socialstyrelsens kunskapsstöd uppmärksammar också myndigheten 
att det särskilt inom tandvården finns ytterligare arbetsmoment som behöver genomlysas. 
Svensk tandvård har under Covid-19 pandemin i olika grad tagit emot patienter, både planerade och 
akuta, varför behovet av tillförlitliga och säkra riktlinjer är påtagligt. Regionernas offentliga 
tandvårdsaktörer (Folktandvården) har genom samarbete med respektive enhet för vårdhygien och 
smittskyddsorganisation skapat riktlinjer för säker tandvård under Covid-19 pandemin. Då dessa 
riktlinjer har kommunicerats och jämförts mellan de olika regionerna har de i vissa fall visat på 
diskrepanser.  
    

Definition av aerosol   
Aerosol består av en gasfas och en partikelfas som tillsammans utgör ett moln av finfördelade  
partiklar i en storlek av ≤ 100 mikrometer. Partiklarna kan vara vätska och/eller fasta med förmågan 
att hålla sig svävande med förmågan att hålla sig svävande i upp till flera timmar innan de faller till 
golvet. Aerosoler är vanligt förekommande och uppstår bland annat när man hostar, nyser eller talar. 
Partiklarna i aerosol kan innehålla smittämnen så som SARS-CoV-2 och följa med luftflöden och 
kontaminera ytor på avstånd. Det är dock okänt om den mängd virus som sprids på detta sätt är 
tillräckligt för att orsaka Covid-19.   
  

Aerosol i tandvården  
Aerosolens sammansättning varierar och en typisk tandvårdsaerosol har, förutom mikro-
organismer och annat biologiskt material från patientens munhåla, ett förhållandevis stort inslag av  
vatten, biofilm och mikroorganismer från unitens vattensystem för kylning av borrutrustning. De 
aerosoler som genereras vid tandbehandling har därmed en annorlunda biologisk sammansättning  
än aerosoler som uppstår i sjukvården. Det är därför befogat att tandvårdsaerosol ska riskbedömas 
och hanteras med särskilt hänseende till detta. Exempel på AGP i tandvården är airpolishing, 
blästring med tryckluft och/eller vatten genom trevägssprutan, roterande instrument och 
ultraljudsinstrument. Få studier berör riskerna med dentala aerosoler och de som finns har 
framförallt fokuserat på bakteriell belastning.  
 

Ventilation och vakuumsug    
Aerosol utgör en mindre risk för smitta vid god ventilation, där partiklarna snabbt späds ut. 
Ventilationen i behandlingsrum och för övriga delar av mottagningen bör därför följa de 
rekommendationer som gällande byggnormer förespråkar. Om detta inte är möjligt bör hänsyn tas 
vid bokningen av patienter så att fullgod vädring kan ske mellan patientbyten. För att reducera  
droppar och aerosol i behandlingsrummet är effektiv sugmotor med optimalt utformat 
evakueringsrör viktigt. För maskinrummet krävs att kompressor och sugmotor har den plats som 
respektive tillverkare har i sina kravspecifikationer. Extremt viktigt är att separera luft från 
sugmotorn ut från maskinrummet via evakueringskanal om det inte är möjligt att ha separata 
utrymmen.     
Rikligt med partiklar och droppar i luften ökar risken för att smittämnen kontaminerar omgivningen. 
Även om SARS-CoV-2 har detekterats på förorenade ytor i vårdutrymmen så är det oklart hur länge 
viruset överlever och om tillräckliga doser uppnås för att orsaka smitta. En rad faktorer väger 
troligtvis in så som värdens mottaglighet, exponeringstid och smittdos. Faktorer som påverkar 

mailto:gunnel.hakansson@kronoberg.se


 
 

Nationellt system för kunskapsstyrning                                              2021-02-04             
Hälso- och sjukvård 
Sveriges regioner i samverkan 
 
Kontaktperson Gunnel Håkansson, ordförande NPO tandvård 
 
Kontaktuppgifter: gunnel.hakansson@kronoberg.se, 076–7684162  
   
 
 

 

- 6 - 

virusets överlevnad är till exempel temperatur, luftfuktighet och solexponering. En relevant aspekt är 
att saliven hos infekterade individer innehåller rikliga mängder SARS-CoV-2.  

Basala hygienrutiner och tilläggsrutiner  
Basala hygienrutiner utgör alltid en grundläggande nivå för vad som är acceptabelt smittskydd och 
ska alltid efterlevas i alla vårdsituationer. Det finns lång erfarenhet av att basala hygienrutiner utgör 
ett mycket gott skydd mot de smittor som personal och patienter exponeras för inom tandvården. I 
en epidemi- eller pandemisituation med nytt, delvis okänt smittämne, med påtaglig risk för 
morbiditet och mortalitet kan det vara motiverat att över en period utöka basala hygienrutinerna 
med tilläggsrutiner. Dessa anpassade hygienrutiner har syftet att kompensera för de kunskapsluckor 
som föreligger vid en tidigare okänd smitta och bidra till att minimera smittans spridning i samhället 
 

 Metod 
Uppdraget innebar att utifrån ett vetenskapligt underlag omsätta kunskapen till praktisk verklighet. 
Arbetsgruppen har utifrån konsensus baserad på det aktuella kunskapsläget tagit fram ett 
kunskapsunderlag. Kunskapsunderlaget är en konsensusrekommendation där stora delar saknar 
evidens. I referenslistan visas vilken litteratur som arbetsgruppen har gått igenom och diskuterat. I 
dokumentet länkas också till olika dokument som kan hjälpa vårdgivare/arbetstagare att uppfylla 
sina ansvar över vårdhygien och arbetsmiljö. 
 

Resultat 
De basala hygienrutinerna utgör grunden för smittskydds- och hygienarbetet i tandvård. 
I en epidemi- eller pandemisituation kan det beroende på den rådande smittsituationen behöva 
tillföras olika former av tilläggsåtgärder. 

Basala hygienrutiner   
Basala hygienrutiner innebär i korthet bärande av kortärmade arbetskläder som byts varje dag och  
skyddas med engångsförkläde eller motsvarande. Handhygien i form av desinfektion före och efter 
alla rena arbetsmoment samt användandet av skyddshandskar vid risk för kontakt med 
kroppsvätskor. Utöver detta gäller att ögon- och munskydd användas som personlig skyddsutrustning 
vid all risk för kontakt med kroppsvätskor.  
  
Det viktigaste skyddet mot smittspridning i vården är att:  

 
 1.  Alltid följa basala hygien- och klädregler vid kontakt med alla patienter.  
 2.  När patienten eller vårdutövare uppvisar luftvägssymtom, be patienten boka en ny tid när 

patienten är symptomfri.  
 

Även om smittan oftast sker från individer med symtom så tycks smittspridning i samhället från 
personer utan symtom vara relativt vanligt. Detta är inte unikt för SARS-CoV-2 som smittämne. 
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Fortfarande gäller dock att viruset på något sätt måste föras över från den smittsamma personen till 
mottagaren. I tandvården har smitta mellan patient och behandlare visat sig vara ovanligt, vilket talar 
för att rådande smittskyddsrutiner under behandling sannolikt är fullt tillräckliga oavsett patientens 
smittstatus. Här bör betonas att risken för smittspridning inom tandvården sannolikt är störst under 
aktiviteter utanför behandlingsrummet såsom pauser i personalrum och i väntrum. Det är viktigt att 
vara medveten om detta och alltid noggrant följa rekommendationer och riktlinjer för 
skyddsutrustning och att vara noga med avstånd i situationer när man inte bär skyddsutrustning 
  
 

Tilläggsrutiner   
Tilläggsrutiner innebär åtgärder som kan vara aktuella att använda utöver basala hygienrutiner. 
Dessa kan handla om hur man hanterar vård och skyddsutrustning vid patienter utan tecken på 
infektion eller patienter med misstänkt eller bekräftad smitta. De kan också handla om mer generella 
åtgärder på kliniken. Dessa kan variera beroende på olika regionala förutsättningar och beslutas i 
respektive region av regionens smittskyddsläkare. 
 
Folkhälsomyndigheten beskriver i sitt kunskapsunderlag grundläggande åtgärder av generell karaktär 
och olika former av tilläggsåtgärder som kan vara aktuella som komplement för att minska risken för 
smittspridning av Covid-19 inom vård, tandvård och omsorg. Tilläggsåtgärder används baserat på den 
regionala riskbedömningen. Det kan dessutom förekomma regionala tillägg utöver det som 
Folkhälsomyndigheten beskriver. 
 
För kompletterande information rekommenderas  
 

• SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg på Socialstyrelsens webbplats    
 

• Åtgärder för att minska risken för smittspridning av Covid-19 från personal inom vård, 
tandvård och omsorg på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

 
 
För stöd i att utarbeta och aktualisera lokala rutiner för klinikens generella hygienarbete kan man ta 
stöd från regionens vårdhygien och vad gäller generellt smittskydds- och hygienarbete finns material 
från Svensk Förening för vårdhygien. SFVHs tandvårdssektion har också publicerat 
rekommendationer som kan användas som stöd för klinikens hantering av patienter under 
pandemin. Dessa ersätter inte tilläggsrutiner som beslutats av regional smittskyddsläkare. 
 

• Riktlinjer för vårdhygien inom svensk tandvård (HOBIT) (sfvh.se) 
 

• 462761_Hygienrekommendationer_för_tandvården_vid_viruspandemi.pdf 
 
Flera regioner har publicerat anvisningar på Internet för på- och avklädning av skyddsutrustning vilka 
kan vara ett stöd för att se över lokala rutiner och arbetssätt. 
En viktig åtgärd för att minimera smittspridning inom tandvården är att införa och vidmakthålla 
nolltolerans vad gäller misstänkta symtom såväl för patienter som för personal. Patienter med 
misstänkta symtom eller bekräftad diagnos ska inte blandas med övriga, vilket säkerställs genom 

mailto:gunnel.hakansson@kronoberg.se
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https://sfvh.se/riktlinjer-for-vardhygien-inom-svensk-tandvard-hobit
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information och triagering. Det är viktigt att informera om hur patienterna ska agera vid ett besök för 
att minimera risken för smittspridning 
All behandling ska vara av god hygienisk standard och utföras med tanke på att minimera 
aerosolspridning och följa goda hygieniska principer. På- och avklädande av skyddsutrustning innebär 
en risk för konterminering och ska utföras enligt gällande rekommendationer. 
 

Konstaterad smittfri eller sannolikt smittfri patient 
Patienter bör informeras om att inte komma alltför långt innan behandlingen och att under 
besöket upprätthålla de hygienregler som gäller på kliniken. Ledsagare bör i möjligaste mån  
undvikas och minimeras till de som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller låg ålder 
inte kan genomföra besöket utan stöd. 

 
Under behandling  

• Minimera i möjligaste mån antalet personer i behandlingsrummet. 
• I behandlingsrummet ska inte lösa föremål förekomma som kan försvåra hygienen inom 

en radie på 1,5 meter från patientens huvud.   
• Planera arbetet så att onödiga byten av skyddsutrustning samt så att plock i lådor och 

skåp undviks under pågående behandling.   
• Munskydd (IIR) bör användas under hela behandlingen inklusive under samtal och när 

patienten hämtas i väntrummet om det inte går att hålla tillräckligt avstånd. Munskyddet 
ska sitta tätt mot huden.   

• Heltäckande visir rekommenderas vid all behandling.   
• Utför starkt aerosolgenererande procedurer med omdöme exempelvis: trevägsspruta, 

high-speed, ultraljud/scaler.    
• Under aerosolgenererande procedurer bör assistans eftersträvas.  Är inte detta möjligt 

kan andra metoder övervägas. 
• Säkerställ optimal sugteknik samt bästa möjliga sugeffekt.  
• Om behandlaren känner sig bekväm med kofferdam, och momentet tillåter det, kan 

kofferdam övervägas med desinfektion av arbetsområde.    
• Använd gärna uppväxlat vinkelstycke istället för high-speed. 
• Använd borr med minsta möjliga diameter. 
• Om möjligt arbeta med stängd dörr. 

 
Efter behandling  

• Efter avslutad behandling bör patienten lämna kliniken så snart som möjligt. 
• Säkerställ god tidsboksplanering mellan patienterna för att tillåta optimal rengöring och    

luftväxling mellan patienterna.   
• Desinfektera med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider alla bänkytor, 

brickbord, instrumentbrygga inklusive slangar, sugslangar, assistentenhet, härdljuslampa, 
operationsbelysning, röntgenapparat, behandlingsstol, mus och tangentbord samt övrig 
specialutrustning.  
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Känd smitta eller stark misstanke om smitta  
Med stark misstanke om smitta avses patient med känd smittexponering inom de senaste 14 
dagarna. Patient med symtom förenliga med Covid-19 ska i första hand handläggas per telefon 
om tillståndet tillåter det, alternativt behandlas farmakologiskt. Säkerställ att triagering utförs.  
Infektionstillstånd, smärttillstånd eller tillstånd som obehandlade blir prognosförsämrande bör           
prioriteras för omhändertagande. Följ lokala rekommendationer för var patienten ska hänvisas.  
 
Viktiga principer vid omhändertagande  

• Så få personer som möjligt involverade i behandlingen.  
• Patienten bör ha munskydd vid ankomst till kliniken. 

Munskydd är extra angeläget för patient som inte kan medverka i host-/nyshygien.  
• Patienter med symtom ska inte vistas i väntrum utan ska isoleras omgående på enskilt rum 

med stängd dörr. Finns rum med sluss ska detta användas. 
• Patient instrueras i host- och nyshygien och förses med engångsnäsdukar och plastpåse för   

uppsamling.  
• Planering innan behandling så ingen behöver lämna rummet under behandlingen.   
• Informera patienten om handhygien och bistå, vid behov.   
• Rutiner som vid smittfri men med förstärkt personlig skyddsutrustning: andningsskydd (FFP2, 

N95 eller KN95), mössa, långärmad engångsrock. 
• Andningsskydd behöver inte bytas mellan patienter och kan användas i upp till 4 timmar 

så länge det inte tas av, förorenas, skadas eller genomfuktats. 
• Munsköljning med 1 % väteperoxid innan behandling kan övervägas på patienter som kan 

kooperera.   
    

Slutsatser och lärdomar 
Det är inte definitivt bekräftat om SARS-CoV-2 kan spridas genom aerosol och hur man i 
tandvårdssituationer bör skydda sig mot denna smitta. Vidare är kunskapen begränsad kring exakt 
vilka arbetsmoment inom tandvården som genererar aerosol och hur aerosolen kan reduceras. I 
väntan på solid vetenskaplig evidens är det därför motiverat att utöver basala hygienrutiner 
rekommendera tilläggsrutiner som kompenserar för dessa kunskapsluckor.  
 

Arbetsgruppen har bestått av: 
Bodil Lund, professor Universitet i Bergen, ordförande                                                                                             
Hans Göransson, tandläkare, Folktandvården Sörmland                                                                          
Tandläkare Anders Jonsson, kvalitetschef, Praktikertjänst AB 
Pia Skott, forskningschef, med. dr, övertandläkare Folktandvården Stockholm AB 
 Wivi-Anne Sjöberg, övertandläkare Folktandvården Västra Götaland 
Karin Sunnegårdh-Grönberg, odont dr, övertandläkare Folktandvården Västerbotten 
Arbetsgruppen har bestått av företrädare för privat och offentlig tandvård. 
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