
12            

NORDENTA • PRODUKTMAGASINET #3

ning – vad kommer en viss vara eller en viss 
produkt att kosta under hela den stipulerade 
livstiden, så är det oftast inte lika självklart 
vad som är bäst.

God hygienisk standard?
Tandvårdsprodukter bör vara avsedda för att 
klara högt ställda krav på medicinsk utrust-
ning. De skall förutom alla andra krav upp-
fylla det som står i Hälso- och sjukvårdslagen 
samt Tandvårdslagen att vården skall bedri-
vas med en ”god hygienisk standard”. Det 
innebär att alla produkter skall tåla högt sli-
tage och tåla de vanligast förekommande ren-
görings- och desinfektionskemikalierna inom 
tandvården och även ha en rimlig livslängd. 
Det ställer stora krav både på tillverkare, åter-
försäljare och vårdgivare vid nyinvestering 
och tillverkning av medicinska produkter, 
men även på användaren att göra lämpliga 
val vid investeringar och inköp.

Alla produkter och material skall tåla att kvalitets-
granskas ur många perspektiv: hygien-, hållbarhet-, 
ekonomi-, miljö-, arbetsmiljö-, och användarvänlig-
hetsperspektiv 

Högt slitage vid dagligt bruk
Klinisk verksamhet kräver slitstarka och hy-
gieniska produkter. De måste klara den höga 
belastning och slitage som daglig klinisk 
tandvårdsverksamhet innebär samt uppfylla 
ett stort antal andra krav, ha lång livslängd, 
erbjuda goda möjligheter för logistik och 
dessutom vara snygga och ge ett trevligt och 
professionellt visuellt intryck
Det finns idag ett stort utbud och som klinik 
är det svårt att veta vad som är bra eller min-
dre bra ur hygien-, miljö-, arbetsmiljö- och 
en lång rad andra krav. Det går inte att av-
göra genom att bara se på produkterna utan 
man måste få kvalificerad information från 
tillverkaren och återförsäljaren, information 
som är svår att förstå om man inte har fack-
kunskaper.

Snabba förändringar
Kraven på hygienisk standard kräver en helt 
annan insikt än tidigare. Det går inte att 
jämföra med de krav som ställdes bara för 5 

– 10 år sedan. Forskning och utveckling går 
hela tiden framåt och kliniken måste på bästa 
möjliga sätt försöka anpassa sin verksamhet 
därefter.

Smittspridning på mikronivå 
viktgast!
I ett större perspektiv så handlar det om 
personalens arbetsmiljö och vilket intryck 
kliniken ger patienter. I ett mikroskopiskt 

perspektiv är det framför allt hygien som är 
viktiga frågor. Bakterier är små – de största 
kända bakterierna är bara 1 um (1 miljondels 

meter = 1 tusendels millimeter) och de syns 
därför inte. Idag talar man om smittspridning 
på makro-, meso- och mikronivå. Mesonivå 
är mellan individer och mikronivå mellan 
mikroorganismer. 
Just smittspridning på mikronivå, där bakte-
rier kan dela med sig av sina kunskaper t.ex. 
antibiotikaresistens har idag en mycket stor 
betydelse. Smittspridning på mikronivå sker 
vid alla tillfällen då bakterier får en möjlighet 
att mötas. Hygien och smittskydds handlar 
idag mycket om att förhindra smittspridning 
på mikronivå.

Logistik – något vi tyvärr sällan 
funderar över!
Förutom hygienaspekter samt miljö- och ar-
betsmiljö så är det viktigt att alla produkter på 
kliniken möjliggör en bra logistik. Vi har ofta 
alltför mycket ”förråd” inne på behandlings-
rummen istället för att ha en centralt belägen 
area där alla instrument och material förvaras. 

Fler ”förvaringsutrymmen” leder till att kli-
niken behöver fler instrument vilket även gör 
det svårare att upprätthålla god hygien och 
översikt över befintligt material vilket blir en 
mycket dyrare lösning.

Styckepris eller kostnad för hela 
livstiden?
Som i alla andra sammanhang är det viktigt 
att se till ”Life Cycle Cost” (LCC) istället för 
styckepris. När alla faktorer tas med i beräk-

På kliniken finns det ofta flera förråd. Detta leder till 
att man behöver fler instrument, fler förrådsskåp och 
tar mer tid i anspråk för att sköta instrumenten. Det 
finns många, inte minst ekonomiska aspekter på att 
minimera mängden produkter och därmed både yta 
och arbetstid.

Det ska inte bara öka kvalitet och hygienisk standard 
utan även ge ett bra synintryck ur patientens per-
spektiv.

På tandvårds-
kliniken bedrivs  
avancerad vård 
– utrustning måste  
anpassas därefter
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Centralt belägna stationer ”tray-prep” för 
att förbereda vad som behövs under varje 
specifik behandling är ett sätt att minska 
behovet av mängden av instrument och 
även att öka kvalitet och minska kostnader.

Det är lätt att bygga för många och för stora förråd 
– livstidskostnader eller LCC (Life Cycle Cost) är 
nödvändiga kalkyler för klinikens ekonomi.


