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Sammanfattning 
  

Bakgrund: Blodburna smittor är en vanlig vårdskada inom hälso- och sjukvården, men uppgifter om 

utbredningen i tandvården är liten. Hälso- och sjukvårdspersonal i Sydafrika är särskilt utsatta för 

blodburna smittor. Det bästa sättet att motverka blodburna smittor är att öka följsamhet till 

vårdhygienrutiner. Syftet: Beskriva och jämföra följsamhet av vårdhygienrutiner och kunskap om 

blodburna smittor bland olika grupper av tandvårdsstudenter vid ett universitet i Ga-Rankuwa, 

Sydafrika. Material och metod: En kvantitativ tvärsnitts - webbaserad enkätstudie. Deltagarna i 

studien var tandvårdsstudenter som var registrerade 2019 och omfattade tandhygienist- och 

dentaltherapistsstudenter årskurs tre samt tandläkarstudenter årskurs fyra. Icke-parametriskt Chi-

Square - Fisher’s test  användes för att analysera data. Resultat: Majoriteten av tandvårdsstudenter 

följde vårdhygienrutiner avseende användning av handskar och munskydd under patientbehandling, 

byte av handskar samt  desinfektion av uniten mellan varje patientbehandling. Följsamhet var mindre 

vid övriga moment där cirka hälften (49%) följde hygienrutiner gällande: hantering av handskar och 

arbetskläder samt användning av mobil och smycken. Andel korrekt svar avseende kunskapen om 

blodburna smittor hos samtliga tandvårdsstudenter var 67%. Slutsatser: Deltagarna hade bättre 

resultat på kunskap om blodburna smittor än på följsamhet till vårdhygienrutiner. Där i vissa fall bara 

hälften av studenterna följde gällande rutiner. Ingen signifikant skillnad hittades bland olika grupper 

av tandvårdsstudenter. 

  

Nyckelord: desinfektion, kontaminering, riktlinjer, tandvårdstudentklinik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Compliance to infection control routines and knowledge of blood-borne infections 
among  different groups of dental students at Sefako Makgatho Healtn Sciences 
University, South Africa. 

  

Summary 
  

Background: Blood-borne infections are common problem in healthcare. Informations about the 

prevalence in dental care are limitet. Healthcare professionals in South Africa are particularly 

vulnerable to blood-borne infections. The best way to minimize blood-borne infections is to increase 

compliance to infection control. Objective: To describe and compare compliance to infection control 

routines and knowledge of blood-borne infections among  different groups of dental students at a 

university in Ga-Rankuwa, South Africa. Materials and method: A quantitative cross-section web-

based survey. The participants were dental students who were registered in 2019, dental hygienist, 

dental therapist students, 3ed year and dental students 4th year. Non Parametric – Chi - Square and 

Fisher's test was used to analyze data. Result: Majority of the students had  compliance regarding the 

use of gloves and mask during patient treatment, changing gloves and disinfection of  unit between 

patients. Compliance was less at other parts where approximately half (49%) had the correct answer 

concerning: gloves, using of  gloves, clinical uniform and using of mobile and accessories. Correct 

answers to the knowledge of blood-borne infections för all dental students was 67%. Conclusions: The 

participants had better results on knowledge of blood-borne infections than on compliance to infection 

kontrol. No significant difference was found among the student dental groups.  

  

Keywords: contamination, dentalclinic, disinfection, guidelines. 
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Inledning 

  

Vårdrelaterade infektioner är infektioner som drabbar patienter och / eller vårdpersonal under 

vårdprocessen på en klinik, ett sjukhus eller en annan plats där omvårdnad utförs. Det är den vanligaste 

vårdskadan inom hälso- och sjukvården. Globalt drabbas varje år hundra tusentals patienter och 

vårdpersonal av infektioner relaterad till hälso-sjukvården. Vårdrelaterade infektioner är välkända för 

tandvårdpersonalen, men uppgifter om utbredningen av vårdrelaterade infektioner i tandvården är 

ofullständiga. Blodburna smittor kan orsaka vårdrelaterade infektioner och kan kopplas till tandvården 

(1).  

I Sydafrika är hälso- och sjukvårdspersonal särskilt utsatta för yrkesmässig exponering av blodsmittor 

eftersom prevalensen är mycket hög. Dessa infektioner kan orsaka kroniska och livshotande sjukdomar. 

De leder dessutom till ekonomiska konsekvenser för patienten och ökade kostnader för hälso- och 

sjukvården. För att minska risken för vårdrelaterade infektioner bör varje land utveckla nationella 

riktlinjer inom vårdhygien, som är vetenskapligt baserade (2).  

Hälso- och sjukvårdsinrättningar i de utsatta områdena i Sydafrika är skyldiga att utveckla ett program 

för infektionskontroll och årligen utvärdera arbetsplanen, samt åtgärda brister som uppkommer. Det 

är vårdgivare och de som bedriver verksamhet som har det direkta ansvaret för att utföra de åtgärder 

som krävs för att avvärja vårdrelaterade infektioner (3).  

Bakgrund 
Sydafrika 
Sydafrika är en republik som ligger längs i söder på den afrikanska kontinenten. Befolkningen är till 56 

miljoner. Landet har tre huvudstäder: Pretoria (administrativ), Kapstaden (legislativ) och Bloemfontein 

(juridisk). Förutom afrikanska och engelska finns det nio officiella språk, Zulu, Xhosa, Ndebele, Pedi, 

Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda. Sydafrika hade passerat kolonial- och apartheidtiden innan det 

blev en demokrati 1994. Landet drabbar dock av korruption och ojämlikhet mellan mörkhyade och vita 

afrikaner. Stora sociala skillnader mellan dessa människor har varit orsaken till våldsbrott som upplevs 

av majoriteten av sydafrikaner (4).  

 

 Sydafrika är ett medelinkomstland som har tillgång till naturresurser. Landet har också välutvecklad 

ekonomi där lag, kommunikationssektor, energi, transportsektorer, och infrastrukturen är modern. 

Den ekonomiska tillväxten har dock inte varit tillräckligt stark för att minska den höga arbetslösheten, 

vilket ledde till stora ekonomiska problem. Detta är på grund av den historiska apartheidtiden som 

majoriteten av folket fortfarande lider av (5). 
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Pretoria 
Pretoria eller Tshawane kallas för den administrativa huvudstaden som ligger i provinsen Gauteng. I 

Pretoria bor cirka 3 miljoner människor. Sefako Makgatho Health Sciences University (SMU) ligger i 

Ga-Rankuwa som är ett område utanför Pretoria. Majoriteten av Ga-Rankuwas befolkning består av 

mörkhyade och vita afrikaner där en stor del av de mörkhyade lever under låga socioekonomiska 

förhållanden (8).  

 

Tandvården i Gauteng har inte tillräckligt med personal för att möta befolkningens munhälsobehov. En 

studie visar att en behandlare har ca 6 127 patienter (9).  

  

Vid författarens vistelse som utbytesstudent vid SMU, 2018, iakttogs tandvårdsstudentkliniken hade 

ett stort antal patienter från närområdet som behandlades av tandvårdsstudenter.  Enligt 

kontaktläraren vid SMU1, består majoriteten av Tandhygieniststudenter och dentaltherapistsstudenter 

av mörkhyade afrikaner som kommer från landsbygdsområden där den socioekonomiska statusen är 

låg. Majoriteten av tandläkarstudenterna är vita afrikaner som har bättre socioekonomiska status.  

  

Blodburna smittor  
Blodburen smitta är en smitta som överförs via blod, blodprodukter eller blodtillblandade 

kroppsvätskor. De vanligt förekommande blodsmittorna i tandvården är Hepatit B-virus (HBV), 

Hepatit C-virus (HCV) och Humant immunbristvirus (HIV). HBV är en infektion i lever. Det kan orsaka 

ärrbildning i organet, leversvikt och cancer. Det kan vara dödligt om det inte behandlas. HCV är en 

infektion som kan orsaka både akut och kronisk hepatit i levern, som sträcker sig från en mild sjukdom 

som varar några veckor till en allvarlig livslång sjukdom. HIV är en dödlig sjukdom som kännetecknas 

av svåra skador på immunförsvaret, vilket medför att den drabbade blir extremt känslig för infektioner 

och sjukdomar (1, 10).  

 
 
 

 

 

…............................................................... 

1 Gracia Malaka: tandhygienist lärare på oralhälsa departementet vid Sefako Magkatho Health Sciences 
University, Sydafrika. 2018-09-06 
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Blodburna smittor i Sydafrika 
I Sydafrika överföring av HBV från en infekterad mamma till hennes spädbarn är väll känd. Vaccinering 

program för modern under graviditet och för spädbarn efter födelse är en preventiv åtgärd för att hindra 

överföring av HBV från mamman till barn. I Sydafrika finns inte standardvaccinering program för 

gravida kvinnor och spädbarn, särskilt i utsatta områden, mot HBV. Därför ökar antalet människor 

drabbade av HBV i landet.  Lika så ökar antalet människor med HCV och HIV på grund av fattigdom 

och brist på tillgång till sjukhus i landsbygdsområden (7). 

  
 
Smittvägar och förebyggande åtgärder 
Smitta kan spridas genom direkt kontaktsmitta där blod överförs från en individ till en annan via 

skadad hud eller slemhinnor, exempelvis skada med nålstick, skada från andra skarpa instrument, 

genom näs-, ögon- och munslemhinna, eller kontakt med skadad hud. Smitta kan också spridas 

genom indirekt kontaktsmitta där de vanligaste smittvägarna är händer, handskar, kläder och 

instrument. Blodburna smittor kan också överföras genom bloddopning, drogmissbruk och genom 

sexuell kontakt (10). 

 

Munhålan är en naturlig livsmiljö för ett stort antal mikroorganismer. Denna ekologiska miljö kan vara 

en reservoar för opportunistiska och patogena mikroorganismer. Dessa utgör en risk för kontamination 

och infektion och kan till och med orsaka systemiska infektioner. Mikroorganismer kan överföras från 

patienten till tandvårdpersonalen, men även omvänt, till exempel genom vårdarens händer. Dessutom 

kan infektioner överföras bland patienter, utan intervention av tandvårdpersonalen. Det kan bero på 

otillräcklig sterilisering av instrument eller desinfektion av uniten (11). 

 

Vårdpersonalen i Sydafrika saknar information om prevalensen av nålstickskador eller exponering för 

kroppsvätskor inom vården. Under de senaste tre decennierna har strategier planerats i sydafrikanska 

statliga sjukhus för att minska frekvensen av yrkesexponering av blod och kroppsvätskor (12). Trots 

dessa satsningar förekommer ett betydande antal yrkesexponeringar bland sjukvårdspersonal på 

offentliga sjukhus. Emellertid är omfattande data om problemets utbredd begränsade och bristfälliga 

(13).  Det är viktigt för alla vårdinrättningar att bedöma risken av exponering för blodburna infektioner 

orsakat av skarpa instrument, detta för att kunna undvika sådana risker och utveckla nya förebyggande 

åtgärder. Förbättring av skaderapportering av klinisk personal och efterföljande lämplig hantering kan 

minska risken för blodburna smittor (14). 
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Prevalens och smittriskrisk av blodburna smittor  
 

Enligt siffror från WHO 2017 är antalet drabbade människor av HBV och HCV globalt runt 325 miljoner 

(15). Motsvarande siffra för HIV är cirka 37 miljoner. Smittspridning inom tandvården är dock inte 

tillräckligt utforskat (16). Likaså saknas data för blodburna smittor bland vårdpersonal i Sydafrika. I 

Sydafrika rapporterat dock att cirka 3,5 (6,7%) miljoner individer har kroniskt HBV och ungefär 400 

000 (1%) personer är kroniska bärare av HCV (2). 

Enligt WHO finns det drygt 7,2 miljoner lever med HIV i Sydafrika. Detta på grund av signifikant brist 

av läkemedel i landet och många har ännu inte tillgång till medicinsk behandling (17).  

Efter införandet av vaccination mot HBV 1983 minskade sjukdomen bland tandvårdspersonalen över 

hela världen. Trots att det finns vaccin tillgängligt, finns det risk för vårdgivarna att bli smittade av HBV. 

Det beror på grund av att HBV, som ett höljeförsett DNA-virus, har visat förmågan att överleva och 

förblir infektiös i torkat blod vid rumstemperatur i minst en vecka eller ännu längre. Risken att drabbas 

av HBV vid perkutan exponering av infekterat blod är (10–30%). Risken för överföring av HIV vid 

perkutan exponering av HIV-infekterat blod uppskattas vara 0,3%, motsvarande exponering via 

slemhinnan är 0,09%. Överföring av HIV från en patient till en annan patient i sjukvården har 

rapporterats i många länder, bland annat Tanzania, Colombia, USA, Australien och Danmark, som ett 

resultat av dålig följsamhet av vårdhygienrutiner (18). 

 

Däremot ansågs risken för HIV-överföring via tandvårdspersonal vara låg i dessa länder. Dock kan 

uppgifterna vara missvisande eftersom prevalensen för HIV är hög i många länder, däribland Sydafrika. 

Risken för HCV-överföring inom vården är låg (0–10%). Det finns lite information om överföring av 

HCV inom vården i jämförelse till HBV och HIV. För närvarande är vaccination inte tillgänglig mot 

HCV. Vaccination mot HBV skyddar inte mot HCV (18).  

   

Vårdhygieniska Riktlinjer inom tandvården 
 

Vårdhygienrutiner är åtgärder som ska tillämpas för förebyggande syfte mot vårdrelaterade infektioner 

för att minska direkt och indirekt kontaktsmitta (19). Målet med vårdhygienrutiner inom tandvården 

är att tillhandahålla en säker arbetsmiljö för tandvårdspersonal och deras patienter. Det kan uppnås 

genom bland annat följsamhet till basala hygienrutiner. Desinfektion av händer är en obligatorisk 

åtgärd att följa. Personlig skyddsutrustning som innefattar skyddsklädsel, skyddsglasögon, munskydd 

och engångshandskar och förkläde, ska bäras under patientbehandling. Dessa fungerar som ett skydd 

för att undvika eller minska infektionsspridning. 
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Effektiv användning av desinfektionsmedel för instrument kräver applicering under en tillräcklig tid, 

enligt tillverkarens anvisningar. Dessa instruktioner måste följas noggrant för att förhindra felaktig 

användning eller ineffektiv användning (20). 

 

 

Vårdhygieniska riktlinjer för tandvården publicerades först 1986 av Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) i USA. Idag finns CDC DentalCheck app som kan laddas ner till mobilen för att hjälpa 

tandvårdspersonal att utvärdera och uppdatera sina vårdhygienrutiner, vilket ökar chansen för ett 

säkert tandvårdbesök för både vårdgivare och vårdtagare. Otillräcklig kunskap om vårdhygiensåtgärder 

har visat sig vara de största orsakerna till bristande följsamhet av riktlinjerna (21).  

 

 En amerikansk studie omfattade alla tandhygienister i USA. Studien utvärderade tandhygienisternas 

kunskap om vårdhygienrutiner och hur de applicerar dessa rutiner i kliniken enligt riktlinjer. Mer än 

hälften av deltagarna (n= 1,762) visade brist på följsamhet av vårdhygienrutiner. Studien 

rekommenderade därför att tandhygienprogrammen ska tilldela mer tid i läroplanen för 

vårdhygienrutiner. Detta för att öka studenternas följsamhet av vårdhygienrutiner enligt riktlinjerna 

och att hålla sig uppdaterade med de förändringar som görs under hela utbildningen (22).  

 

 En annan studie utfördes vid Columbia University Col-lege of Dental Medicine i USA. Studien 

undersökte tandläkarstudenternas kunskap om blodborna smittor. Nästan alla studenter (n= 220) 

visade en bra kunskap inom HBV, HCV och HIV. Det visade sig dock att tredjedel av studenterna 

tenderade att underskatta risken för HIV-överföring. Vilket leder, enligt studien, till misslyckande att 

rapportera och hantera incidenter av exponering i tid (23). 

 

 Northwestern University vid USA har också utvecklat riktlinjer för tandvårdsstudenter för att upplysa 

om åtgärder som bör vidtas vid yrkesmässig exponering av blodsmittor. Post-exponering profylax kan 

ges för att förhindra infektion efter exponering av blodsmitta. Den profylaktiska behandlingen syftar 

till att förhindra infektionsspridning. I dagsläget finns post-exponering-profylax mot HBV och HIV, 

men inte för HCV. Riktlinjer rekommenderar dock ett test av HCV-antikroppar vid exponeringstillfället 

och sex månader efter exponering för att utvärdera HCV-infektionen (24).  

 

En systematisk studie undersökte följsamhet av vårdhygienrutiner hos tandvårdsstudenter i USA och 

Brasilien. Studien visar att följsamhet på studentkliniken har ibland varit mindre än idealisk och i vissa 

fall saknades helt och hållit (25).  
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En annan studie i USA där nio fall av HVB och HCV rapporterats. Ingen av patienterna hade tidigare 

diagnostiserats med HBV eller HCV. Utredning visade att patienter har fått behandling på en 

tandvårdsklinik. Tandläkaren har erkänt att han inte har desinfekterat händerna eller bytt handskar 

mellan patienter och att steriliseringen av använda instrument hade inte alltid varit i enlighet med 

riktlinjer. Denna incident visar att brist på följsamhet av riktlinjer avseende de enkla rutinprocedurerna 

för handdesinfektion och byte av handskar mellan patienter kan överföra HBV och HCV från en patient 

till en annan. Studien betonar därför vikten av kontinuerlig utbildning av vårdhygienrutiner inom 

tandvården under utbildning, men också under arbetslivet (26). 

 

 

Tandvårdsutbildning vid Sefako Makgatho Health Sciences (SMU)  
Utbildningen vid SMU omfattar tre år för tandhygienistprogrammet, tre år för 

dentaltherapistprogrammet, och fem år för tandläkarprogrammet. Dentaltherapistsstudenter (DTh) 

utför samma uppgifter som tandhygienistsstudenter (TH), men gör även mindre fyllningar och 

extraktioner på primära bettet. TH och DTh studerar kurser i mikrobiologi första året i sin utbildning 

och studerar etik både första och andra året, enligt studenter kurser innehåller bland annat kunskaper 

om vårdhygienrutiner och vårdrelaterade infektioner. Tandläkarstudenter (TL) studerar mikrobiologi 

tredje och fjärde året, enligt tandvårdsutbildnings schema vid SMU för 2019 (27). 

Vid kliniskt arbete vid SMU studentklinik hämtar studenterna all utrustning och förpackning från en 

inspektör och på slutet av arbetspasset lämnas detta tillbaka till inspektören. Utrustning kan exempelvis 

vara instrumentbrickor, tandmodell, förpackning med handskar, tvål eller desinfektionsbehållare. 

Vid SMU finns så kallad Campus Health and Wellness Centre, en avdelning som erbjuder information 

och testdagar kring HIV och vaccinering för HBV till alla studenter och anställda på universitetet (28). 

Vaccination mot HBV är tillgängligt med tre intervall: första dosen kort efter anställning eller 

registrering som student, andra dosen en månad senare och den tredje dosen sex månader efter den 

första dosen. Det finns också ett formulär som används ifall en skärskada inträffat. Den skadade 

individen fyller i pappret för vidare undersökning (Bilaga 1 och 2).  

 
Problemformulering 
 

Kunskap om blodburna smittor är av stor betydelse för att minska risken för spridning av vårdrelaterade 

infektioner under tandvårdsutbildningen och i den kommande professionen (15). Därför är det oerhört 

viktigt att studenter under utbildning uppvisar kunskap om blodburna smittor och vårdhygien samt att 

de följer riktlinjer och främjar säkerhetsåtgärder. Det finns lite forskning som ägnas åt detta område i 

relation till tandvården (2). Eftersom en stor del av befolkning i Sydafrika bär på blodburna smittor är 

risken för smittspridning inom tandvården hög om inte hygienrutiner efterföljs.  
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Vid författarens vistelse i SMU observerades att studenterna inte alltid arbetade enligt gällande 

hygienrutiner på studentkliniken vilket skulle kunna öka risken för smittspridning och vårdskador. 

Det finns ingen tidigare studie som undersöker både följsamhet av vårdhygienrutiner och kunskap om 

blodburna smittor på tandvårdskola i SMU. Studiens resultat skulle därför kunna bidra till kunskap 

om vårdhygienrutiner bland tandvårdsstudenter vid SMU för att förebygga spridning av blodburna 

smittor på studentkliniken och i tandvården på längre sikt. 

 

 

 

Syfte 
  

Syftet var att beskriva och jämföra följsamhet av vårdhygienrutiner och kunskap om blodburna smittor 

bland olika grupper av tandvårdsstudenter vid ett universitet i Ga-Rankuwa, Sydafrika. 

Frågeställningar  

- Hur följer tandvårdsstudenterna vårdhygienrutiner på studentkliniken?   

- Hur ser den grundläggande kunskapen om blodburna smittor ut hos tandvårdsstudenterna? 

-Finns det skillnad på följsamhet av vårdhygienrutiner och kunskap om blodburna smittor bland 

tandvårdsstudenterna? 
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Material och metod 
Design 
För att får svar på studiens syfte genomfördes en kvantitativ tvärsnittsstudie. Den var i form av en 

webbenkät med slutna och öppna frågor (Bilaga 3). En enkätstudie är bra därför att information ska 

samlas in på kort tid från många människor (29).  

Urval 
Deltagarna i studien var samtliga tandvårdsstudenter vid SMU, Sydafrika (N=74). 

Tandhygienistsstudenter (TH) och dentaltherapistsstudenter (DTh) som är registrerade vid SMU 2019 

och som går årskurs tre inkluderades (N=17 respektive N=18). Tandläkarstudenter (TL) som är 

registrerade vid SMU 2019 och som går årskurs fyra inkluderades också (N=39).  

Datainsamlingen  
Ett informationsbrev som förklarade studiens syfte skickades till kontaktläraren vid SMU via e-post, 

(Bilaga 4). Då målgruppen fanns på lärosätet i Sydafrika valdes en webbenkät för att samla in data. Länk 

till enkätfrågorna skickades till kontakt läraren via WhatsApp, som är en app i mobilen och mycket 

vanligt i Sydafrika. Läraren i sin tur vidarebefordrade informationsbrevet och länken till enkäten till de 

utvalda studentgrupperna. Deltagarna skickade svaren via länken. Datainsamlingen på samtliga 

grupper genomfördes under en tidsperiod av tre veckor. Två påminnelser har skickats vid andra och 

tredje veckan.  

Framtagande av enkät  
Formulering av enkätfrågorna är väldigt viktigt eftersom de ska uppfylla forskarens behov av 

informationen för att svara på syftet, men också tillgodose deltagarnas intresse för att medverka (30). 

Till den här studien användes webbaserad enkät som gjordes i Google Form program. Varje enkät var 

försedd med en kod. Enkäten bestod av slutna svarsalternativ. Till varje fråga fanns det även möjlighet 

att ge en egen kommentar. Enkäten inledes med en demografisk profil vilket är kön och vilket 

tandvårdsprogram de studerar. Enkätfrågorna var klassificerade till vårdhygienrutiner (16 frågor) och 

kunskap om blodburna smittor (7 frågor). Det blev sammanlagt 23 frågor. Frågorna 1–16, 19,20 och 22 

är författarens egna frågor vilka inriktar sig till arbetsförhållandena på tandvårdsstudentkliniken vid 

SMU. Frågorna om vårdhygienrutiner baseras med utgångspunkt utifrån socialstyrelsen riktlinjer som 

används av Sveriges kommuner och landsting (17). 

Frågorna 17, 18, 21 och 23 är tagna från en tidigare studie som är utförd i syftet att undersöka kunskap 

kring yrkesmässig blodburna smittor bland tandvårdsstudenter i Kroatien (31). 
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Pilotstudie 
En pilotstudie utfördes för att undersöka enkätens validitet, det vill säga om enkäten mäter det som 

avses att mäta. Tio tandhygienistsstudenter årskurs tre medverkade i pilotstudie. Studenterna var från 

Pretoria University, en annan tandvårdshögskola som ligger vid Pretoria, Sydafrika. Pilotstudien 

genomfördes genom att enkäten skickades via e-post till en kontaktlärare vid Pretoria University som i 

sin tur skickade frågorna vidare till tandhygienistsstudenterna. Efter pilotstudien justerades vissa 

frågor genom att lägga till förklaringar inom parentes. Detta för att undvika missuppfattningar och 

tvetydighet, vilket ökar studiens validitet (29).  

 

Statistik  
SPSS (Statistical Package for Social Studies) version 25.0 (IBM Corporation, Chicago, IL, USA) 

användes för att analysera data och jämföra samtliga TH, DTh. Jämförelser omfattade endast mellan 

TH och DTh, men ej TL på grund av få antal (< 70 %). Resultatet presenterades, analyserades och 

tolkades med hjälp av text, tabeller och diagram genom deskriptivt och analytisk statistik i form av 

siffror och procent. Ickeparametriskt Chi-Square - Fisher’s test användes för att hitta eventuella 

signifikanta skillnader mellan studiens grupper. Det testet passar studien dels eftersom deltagarna inte 

var normal fördelat samt att svarsfrekvensen var litet (32). 

  

Etiska överväganden 
 

Enligt Helsingforsdeklarationen ska forskning ske enligt de forskningsetiska principerna, vilket 

innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (33). Med 

hjälp av författarens handledare genomfördes en etisk egengranskning. I denna egengranskning 

identifieras inga potentiella etiska problem eller risker i projektet. Dokumentet skickades via e-post till 

den etiska kommittén vid SMU. Via ett informationsbrev blev deltagare medvetna om att det är frivilligt 

att medverka i studien och de har rättigheten att avsluta när dom vill. I informationsbrevet framgick 

det tydligt att de insamlade uppgifterna endast kommer att användas för uppsatsarbetet och inget 

annat. Författaren har också informerat deltagarna om den aktuella uppsatsuppgiftens syfte och 

förklarade kort hur studien skulle genomföras. Författaren ska understryka de fördelar som studien kan 

bidra till, i syfte att motivera deltagarnas medverkan (29). I informationsbrevet finns författarens namn 

och kontaktuppgifter för att underlätta kontakten mellan författaren och deltagarna. 

  

I informationsbrevet förklarades också att då svaren insamlades genom webbenkät krävs ej samtycke i 

förhand, utan deltagarnas samtycke anses ha lämnats när enkäten skickas tillbaka ifylld. Uppgifter om 

deltagarna skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 
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sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Personuppgifter som är insamlade är för forskningsändamål 

och får inte användas på ett sätt som kan påverkar den enskilde (33). 

 

Resultaten kommer arkiveras i Jönköping universitets databas, DIVA. Efter avslutad studie ska en 

engelsk slutrapport som innehåller en sammanfattning av studiens resultat och slutsatser lämnas till 

tandvårdsavdelningen vid SMU.  

  

Resultat 
  

Demografiska data och svarsfrekvens 
Totalt antalet studenter som inbjudits att delta i denna studie var 74 studenter. Antalet studenter som 

svarade på enkäten var 44 (59,5%) totalt. Enkäten besvarades av samtliga TH- och DTh studenter. Det 

externa bortfallet bland TL var 77%. Av TL var det nio som besvarade enkäten (figur 1). Därav ingår 

inte denna grupp i jämförelser mellan andra grupper. Inget internt bortfall registrerade bland 

enkätfrågorna och inga kommentarer hade gjorts i kommentarfälten. 

 

 

 

                  Figur (1): Svarsfrekvens fördelning för samtliga tandvårdsstudenter (N= 44) 
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Av de studenter som besvarade enkäten var 79,5% kvinnor och 20,5% män. Tabell 1 visar 

könsfördelning på de olika tandvårdsprogrammen. 

 

Tabell 1: Svarsfrekvens per kön och studentgrupp i procent. (N=44) 

   Studentgrupp   
Kön THa (n=17, %) DThb (n=18, %) TLc (n=9, %) 

Kvinnor 82,4 72,3  88,8  
Män 17,6  27,7  11,2  
Total 100,0  100,0  100,0 

 

 

Följsamhet till vårdhygienrutiner  
Studien visar att alla deltagarna på alla tre programmen (N=44) alltid använder handskar och 

munskydd under patientbehandling, alltid byter handskar mellan patienter och att de alltid 

desinfekterar uniten mellan patienter. Resultaten visade att 77,3% av studenterna alltid desinfekterar 

händerna direkt innan de tar på sig handskarna och 22,7% gör det ibland. Det visade också att 61,4% av 

deltagarna alltid desinfekterar händerna direkt efter handskanvändning och 38,6% gör det ibland. 

Resultaten visade också att 79,5% lämnar alltid underarmen fri medan 20,5 gör det ibland. Det var 

61,4% som alltid använder skyddsglasögon och 38,6% använder skyddsglasögon ibland. 

 

 Vid frågan om studenterna byter arbetskläderna vid synlig smuts, så som blod eller saliv blandad med 

blod, svarade 47,7% att de alltid gör det och 45,5% byter ibland arbetskläderna vid synlig smuts. Studien 

visade att 77,3% av deltagarna byter aldrig handskarna efter användning av papper och penna för 

journaldokumentation och 22,7% gör det. Studien visade också att mer än 63,6% desinfekterar 

händerna ibland medan de har handskarna på, 27,3% gör alltid det och det var 9,1% som aldrig 

desinfekterar händerna under handskanvändning.  

 

Mer än hälften (63,7%) av deltagarna svarade att de alltid eller ibland har ring, armband eller/och 

klocka vid studentkliniken. Vid frågan om studenterna desinfekterar utrusningen och förpackningen 

innan de lämnatillbaka till inspektören, svarade 84% att de alltid gör det medan 16% desinfekterar 

utrusningen och förpackningen ibland innan återlämning. Bland studenterna var det 50% som aldrig 

använder mobiltelefonen och 50% som använder den ibland under patientbehandling. Samtliga 

deltagare uppgav att de aldrig använde plastförkläde. 
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Procentallaskillnaden på ovan nämnda vårdhygienrutiner mellan TH och DTh visas i tabell 2.  

 Resultaten visar ingen statistisk signifikant procentuell skillnad mellan TH och DTh gällande 

följsamhet för desinfektion, handskar, användning av mobil och smycken, hantering av synlig smuts 

samt fri under arm.  

 

Tabell (2): Följsamhet av vårdhygienrutiner för tandhygienistsstudenter (TH) och dentaltherapistsstudenter 

(DTh)  med avseende på desinfektion, handskar, användning av mobil och smycken, hantering av synlig smuts 

samt fri under arm. Beräknad i procent.  

 

 

Beträffande arbetskläder som användas vid studentkliniken, visade studien att samtliga TH 

och DTh jobbar med kortärmad rock bredvid vanliga skolkläder, medan  44,4% (n= 4 ) av TL 

använder kortärmad bussarong och 55,5% (n= 5 ) tar på sig lång vitrock över vanliga 

skolkläder. Det visade också att 59,1% av deltagarna tar på sig arbetskläderna hemma och 

31,8% på kliniken, medan 9,1% någon annanstans.  

  TH 

(n= 17) 
  DTh 

(n= 18) 
 
 

                                            
P-värde 1 

 Alltid 
(%) 

Aldrig 
 (%) 

Ibland 
 (%) 

Alltid 
 (%) 

Aldrig 
 (%) 

Ibland 
 (%) 

 

Handdesinfektion direkt före 
handskanvändning 64,7 0,0 35,3 83,3 0,0 16,7 0,372 

Handdesinfektion direkt efter 
handskanvändning 52,9 0,0 47,1 50,0 0,0 50,0 0,656 

Friunderarm vid 
patientbehandling 82,2 0,0 17,6 88,9 0,0 11,1 0,658 

Användning av skyddsglasögon 
under patientbehandling 52,9 0,0 47,1 61,1 0,0 38,9 0,528 

Byter arbetskläder vid synlig 
smuts 47,1 41,2 11,8 38,9 55,6 5,6 0,660 

Byter handskar efter  
användning av papper och 
penna  

0,0 76,5 23,5 0,0 77,8 22,2 0,995 

Handdesinfektion vid 
handskanvändning 23,5 11,8 64,7 33,3 11,1 55,6 0,837 

Användning av ringar, armband 
eller klocka på studentkliniken 23,5 47,1 29,4 22,2 22,2 55,6 0,167 

Desinfektion av utrusning och 
förpackning 88,2 0,0 11,8 72,2 0,0 27,8 0,211 

Användning av mobiltelefon 
under patientbehandling  0,0 29,4 70,6 0,0 61,1 38,9 0,710 
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Mer än hälften (61,4%) tvättar sina arbetskläder endast en gång i veckan och 38,6% tvättar 

de varannan dag, (Tabell 3).  

 

Tabell (3): Följsamhet för arbetskläder hantering vid arbete på studentkliniken. Beräknad i procent (N=44). 

 THa 

(n= 17) 
DThb 

(n= 18) P-värde1 

Tar PÅ hemma 76,5 72,2 0,944 

Tar PÅ kliniken 17,6 22,2 0,793 

Tar PÅ omklädningsrum 0,0 0,0 - 

Tar PÅ annanstans 5,9 5,6 0,934 

Tar AV hemma 64,7% 66,7% 0,962 

Tar AV kliniken 29,4 5,6 0,084 

Tar AV omklädningsrum 0,0 0,0 - 

Tar AV annanstans 5,9 27,8 0,076 

Tvättas varje dag 0,0 0,0 - 

Tvättas varannan dag 29,4 33,3 0,803 

Tvättas varje vecka 70,6 66,7 0,806 

Tvättas varannan vecka 0,0 0,0 - 

               1 Chi-Square test- Fisher’s test P< 0,05 

               a Tandhygieniststudenter 

              b Dentaltherapistsstudenter  

 

Andelen korrekta svar om frågorna avseende följsamhet till vårdhygienrutiner för samtliga 

studenter var 49%.  

 
Kunskap om blodburna smittor 
Majoriteten av studenter (97,7%) svarade att HIV kan spridas via blod och 86,4% 

rekommenderade post-exponering profylax mot HIV. Studien visade att 93,2% av 

studenterna har kunskap om att HBV kan vara smittsam via blod. 72,7% svarade att Hepatit 

B vaccin är ett effektivt skydd mot infekterade stickskador medan 27,3% svarade nej eller vet 
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inte. Gällande HBV:s överlevnadstid utanför kroppen svarade 38,6% att det är en vecka eller 

mer och 31,8% svarade 24 timmer medan 27,3% svarade att det är 48 timmar och 2,3% 

svarade att HBV överlevnadstid utanför kroppen är fyra dagar.  

 

När det gäller HCV, svarade 11,4% att det inte finns vaccination mot HCV, medan 45,5% 

svarade ja och 43,2% vet inte. Majoriteten (97,3%) av deltagarna uppgav att HCV kan 

överföras via blod. Ingen statistik signifikant hittades mellan samtliga program vid variabler 

som berörde kunskap om blodburna smittor. P- värde visade ingen signifikantskillnad 

mellan samtliga TH och DTh, (Tabell 4). 

Tabell (4): kunskap om blodburna smittor hos Tandhygienistsstudenter (TH) och dentaltherapistsstudenter 
(DTh). 

  
Rätt 
svar 

 
TH 

(n=17) 

 
DTh 

(n= 18) 

 
P-värde1 

 
Kan HBVd överförs via blod? Ja 

 
88,2% 94,4% 0,603 

Är vaccination mot  HBV ett 
effektivt skydd mot 
infekterade stickskada?  

Ja 
 

       64,7 72,2% 0,881 

 
HBV överlevnad utanför 
kroppen 

En 
vecka 
eller 
mer 

 
30,4% 35,3% 0,355 

 
Kan HCVe överförs via blod Ja 

 
64,7% 66,7% 0,575 

 
Finns det vaccination mot 
HCV? 

Nej 
 

39,7% 41,2% 0,405 

 
Kan HIVf överförs via blod? Ja 

 
94,1% 100% 0,486 

Är Post-exponering profylax 
mot HIV  rekommenderat?  Ja 

 
88,2% 77,8% 0,658 

          1 Chi-Square test- Fisher’s test P< 0,05 
                d Hepatit B-virus 
                e Hepatit C-virus 
                f Humant immunbristvirus 
 

Vid mättning av korrekta svar om frågorna gällande kunskap om blodburna smittor fick samtliga 

tandvårdsstudenter 67%.  
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Figur 2 och 3 visar skillnaden på korrekt svar gällande vårdhygienrutiner respektive kunskap om 
blodburna smittor mellan samtliga TH och DTh.  

 

 

 

 

Figur (2): Samtliga korrekt svar för tandhygieniststudenter (TH) och dentaltherapistsstudenter (DTh)    gällande 
frågorna om vårdhygienrutiner. 
 
 
 
 

 
 

Figur (3): Samtliga korrekt svar för tandhygieniststudenter (TH) och dentaltherapistsstudenter (DTh)    
gällande frågorna om kunskap om blodburna smittor. 
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Diskussion 
Metoddiskussion 
 

Denna tvärsnittsstudie genomfördes för att beskriva och jämföra följsamhet av vårdhygienrutiner och 

kunskap om blodburna smittor hos tandvårdsstudenter vid SMU. En webbenkät formulerades och 

skickades via WhatsApp för datainsamling. Fördelar med webenkäter är att de billigare och snabbare 

att administrera, (29). Det visade sig dock vara vissa svårigheter med datainsamling från TL. Ett annat 

alternativ kunde vara en enkät i pappersform och att datainsamling görs på plats, men det var 

omöjligt då författaren befann sig vid Sverige medan målgruppen var i Sydafrika när studien utfördes.    

 

Kriteriet för urvalsgruppen var att tandvårdsstudenterna skulle vara från de tre olika programmen 

som ingår vid SMU vilka är TH, DTh och TL. Syftet med detta var att möjliggöra gruppjämförelse för 

att kunna finna om det skiljde sig i följsamhet för vårdhygienrutiner och kunskap om blodburna 

smittor beroende på utbildningsprogram. TH och DTh gick årkurs tre. Det förväntades att den 

årskursen har mer teoretiska och kliniska färdigheter än TH och DTh som går första och andra året. 

Eftersom TL i årskurs fem brukar ha praktik på tandvårdskliniker utanför skolan är de sällan i skolan, 

därför inkluderades TL årskurs fyra eftersom även de förväntades ha mer teoretiska och kliniska 

färdigheter än TL som går första, andra och tredje året.  

 

Enligt kontaktläraren vid SMU var det svårt att få kontakt med TL  eftersom de var mycket upptagna 

vid studiens tidpunkt. TL hade en svarsfrekvens mindre än 70% och uteslöts därför vid jämförelse på 

gruppnivå, men de ingår i studiens analys tillsammans  med de andra grupperna för att visa resultatet 

i sin helhet. Samtliga TH och DTh som deltog i studien uppvisade en svarsfrekvens på 100% (>70%) 

vilket ökade chansen för ett tillförlitligt resultat, eftersom resultatet kan generaliseras mot en större 

population och giltiga slutsatser kan dras (29).  

 

Deltagarna kan bli påverkade om forskaren själv kontaktar dem för att samla in data vilket kan 

medföra en bias. Författaren bestämde därför att en lärare vid SMU skulle ha kontakten med 

deltagarna. Författaren upplevde svårigheter med kommunikationen med läraren vid SMU, vilket 

ledde till att tiden gick och det blev en korttids period kvar för att samla in och bearbeta data. För att 

försöka påskynda processen tog författaren därför kontakt med ytterligare tre lärare vid SMU och med 

studiekamrater på Jönköping University, som var under sitt utbytesprogram vid SMU för att de i sin 

tur skulle kunna skicka påminnelse till deltagarna. Detta kan med stor sannolikhet ha påverkat 

deltagarnas autonomi för att delta i studien, vilket går mot principen om frivilligt deltagande och 

minskar svarens trovärdighet (29). Detta anser författaren vara en svaghet i studien.  
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Det har varit svårt att avgöra om studenterna utfört vårdhygienrutinerna på ett korrekt sätt, på grund 

av att författaren inte var på plats vid studiens tidpunkt för att själv kunna observera, exempelvis 

användning av munskydd eller handdesinfektion. Detta kan vara en nackdel som försvagar studiens 

validitet. 

 

Svarsalternativet på frågan om antalet gånger studenter tvättar arbetskläderna kan också vara svårt 

att bedöma. Anledningen är att dagarna varierar när studenten är på kliniken. Exempelvis var det 

studentstrejk på grund av presidentvalet i Sydafrika vilket pågick under studiens genomförande, vilket 

kan ha påverkat svaret då denna händelse troligen också påverkat dagliga rutiner. Frågan skulle 

kunna ändras till om studenten tvättar arbetskläderna efter varje klinikpass, istället för varje dag.  

 

Det utfördes en pilotstudie innan datainsamlingen för att säkerställa att studien mäter det författaren 

tror att den mäter vilket ökar studiens validitet, (29). Dessutom är de flesta frågor som behandlar 

kunskapen om blodburna smittor tagna ur en Peer Reviewed - studie. Vidare registrerades inget 

bortfall i svarsfrekvensen vilket också stärker studien. Vissa frågor och svarsalternativ hade parenteser 

med förtydligande för att minska risken för missuppfattningar av frågan.  

 

 

Resultatdiskussion 
 

Baserat på vårdhygienrutiner enligt riktlinjer (7), visar denna studie att de flesta tandvårdsstudenter 

visade brist när det gäller att följa dessa. Ingen av deltagarna svarade korrekt på samtliga 16 frågor 

avseende  vårdhygienrutiner. Resultatet stämmer med andra studier som granskade 

tandvårdsstudenter i USA och Brasilien, vilka visade att mer än hälften av deltagarna hade brist 

gällande följsamhet av vårdhygienrutiner (25).  

 

Samtliga studenter följde dock vårdhygienrutiner när det gäller användning av handskar och 

munskydd under patientbehandling. Det gäller även ombyte av handskar och desinfektion av uniten 

mellan patienter. Studien visade att de flesta deltagarna desinfekterar utrusningen och förpackningen 

innan de lämnar tillbaka dessa till inspektören. Även om det var ett litet antal deltagare som ibland 

missade desinficering av utrustning och förpackning, tror författaren att detta kan öka risken för 

spridning av blodburna smittor. Författaren uppfattar också att läraren eller inspektören i detta fall 

har ansvar att kontrollera att studenterna desinfekterar samtliga lånade utrustningar och 

förpackningar innan återlämning. Ej desinficerad utrustning eller förpackning anses vara en vanlig 

riskfaktor för blodburna smittor bland tandvårdpersonalen (15).  
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Å andra sidan visade studien att DTh har mindre användning av mobilen vilket minskar 

smittspridning. Det kan bero på att DTh ägnar mer tid åt sina patienter. Mer än hälften av deltagarna 

desinfekterar händerna direkt före och efter handskanvändning. Studien visar dock att mer än hälften 

ibland missar att desinfektera händerna direkt före och efter handsanvändning. Resultaten kan bero 

på att studenter är stressade under patientbehandling på grund av ett ökat antal patienter. Handskar 

ger en falsk känsla av säkerhet vilket kan leda till så kallad handsk-spridd smitta (17).  

 

Mer än hälften använde alltid skyddsglasögon och 38,6% använder skyddsglasögon ibland, vilket är 

mindre bra eftersom risken för stänk i ögon är stor. Samtliga deltagare uppgav att de aldrig har använt 

plastförkläde. En förklarning till det kan vara att plastförkläde ej finns tillgängliga i skolan. Enligt 

socialstyrelsen minskar plastförkläde nedsmutsning av arbetskläderna med 30 gånger. Bröst och 

mage är de mest utsatta områdena för skvätt. Plastförkläden skyddar dessutom arbetskläderna från 

att bli fuktiga. Fuktiga arbetskläder ökar kontaminering (17). Enligt författaren är plastförkläde och 

skyddsglasögon mycket viktigt och effektivt för att förhindra och minska risken för stänk av 

kroppsvätskor som kan komma i kontakt med ögonens slemhinnor eller fastna på arbetskläderna, 

särskilt vid scaling.  

 

Skolan förser heller inte studenterna med arbetskläder, utan det är studenternas ansvar, vilket 

innebär en ekonomisk börda för dem. Studien visade att majoriteten av deltagarna endast har 

bussarong med deras vardagliga skolkläder på sig vilket medför en risk för spridning av blodburna 

smittor. Den begränsade ekonomiska situationen gör att många studenter använder vanliga kläder 

som arbetskläder.  

 

Resultaten visade också att majoriteten  jobbar med kortärmad skjorta (bar underarm), medan 20,5% 

gör det ibland. Det är oerhört viktigt att inte ha beklädnad på underarmen under patientbehandling 

för att minska potentiella ytor för mikroorganismer. Detta är också en förutsättning för att 

handdesinfektion ska kunna utföras på ett rätt sätt (17).  

 

Nästan 2/3 av TH eller DTh tar på och av sig sina arbetskläder hemma. Däremot tar majoriteten av TL 

på och av sig arbetskläderna på kliniken. Orsaken till att TL inte tar på och av arbetskläderna hemma 

kan vara att det i deras jobb ingår mer nedsmutsande moment, som tandfyllning eller 

tandpreparation. Vid jämförelse mellan TH och DTh gällande hantering av arbetskläder påvisade en 

tendens för statistisk signifikans gällande variabeln ”Tar Av annan stans” P=0,076. Bristen på 

följsamhet för platsen studenter tar på- och av sig arbetskläderna inte är bara students ansvar. Skolan 

vid SMU saknar omklädningsrum och tvättmaskiner, vilket antas göra att många  studenter inte har  

någon möjlighet att följa vårdhygienrutinerna.  



19 
 

 

Mer än hälften av deltagarna svarade att de alltid eller ibland har ring, armband eller/och klocka vid 

studentkliniken. En studie utförd i Tyskland där de undersökte följsamhet av vårdhygienrutiner hos 

tandvårdpersonalen menar att ring på fingret kan göra att mikroorganismer ansamlas lättare, vilket 

räknas vara tio gånger högre i antalet än vid bara händer, och risken ökar med fler smycken på 

händerna (21). Det betyder också en ökad risk för att drabbas av blodburna smittor. Författaren tror 

att om en student blir infekterad via sin ring, finns det till exempel en stor sannolikhet att blodburna 

smittor sprids genom allt som kommer i kontakt med handen och smycket. 

 

Mer än hälften (61,4%) tvättar endast sina arbetskläder en gång i veckan. Detta visar att studenter 

brukar träffa patienter med orena eller kontaminerade arbetskläder. 

 

Enlig Socialstyrelsen i Sverige ska arbetskläderna tvättas efter varje klinikpass eller efter synlig smuts, 

(17). Korrekt arbetsklädsel är en viktig fråga då patienter som behandlas av tandvårdsstudenter vid 

SMU ofta kommer från fattiga områden där prevalensen av blodburna smittor är hög (12). 

 

Anamnes, munhälsostatus och övrig registrering utförs med papper och penna vid patientbehandling. 

Studien visade att majoriteten av deltagarna aldrig byter handskarna efter journaldokumentation. 

Efter slutbehandling brukar studenten, ofta med bar hand, ge journalen till patienten som i sin tur 

lämnar den till receptionen som ligger på en annan våning av byggnaden. Om patienten är bärare av 

en blodburen smitta finns det en stor risk att pappret blir infekterat, vilket kan medföra en risk för 

smittspridning till både student och personalen vid receptionen. 

 

Studien visade också att mer än hälften av studenterna desinfekterar händerna under 

handskanvändning. Desinfektion av handskar är också en process som studenterna brukar göra 

istället att byta dem vilket bör undvikas eftersom handskar kan bli skadad på grund av alkoholbaserad 

desinfektion, vilket ökar blodburna smittors spridning till behandlarens händer (17).  

 

TH och DTh visar inte så stor skillnad mellan resultatens mätning. Resultatet ligger nära och det kan 

bero på att både TH och DTh har många gemensamma lektioner och de jobbar tillsammans på 

studentkliniken under samma handledning. 
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Deltagarna visade sig ha bra kunskap gällande HBV, HCV och HIV. Det stämmer med ett annat 

studieresultat i USA, där majoriteten av tandvårdsstudenterna visade sig ha god kunskap bakgrund 

om HBV,HCV och HIV, (23). TH och DTh visade dock en mindre kunskap gällande variabler ”HBV 

överlevnad utanför kruppen” och Finns det vaccination mot HCV?”. Enligt författaren, kan detta vara 

en orsak till att studenter slarva med vårdhygienrutiner.    

 

Studien visar tydligt vilken variation det finns mellan studenternas kunskap om blodburna smittor 

och följsamhet av vårdhygienrutiner. Resultaten tyder på att det finns ett gap mellan den teoretiska 

delen och den praktiska. Författaren antar att det kan bero på flera olika faktorer, men först och 

främst ansvaret ligger på skolan. Det enda utrusningen studenterna får för att skydda sin kropp mot 

smittan är handskar, skyddsglasögon och munskydd. Medan arbetskläderna ligger på studenternas 

ansvar vilket ofta är en extra belastning  som lägger sig på studentens plånbok trots den försämrade 

ekonomiska situationen. Majoriteten av studenterna klarar inte att köpa mer än kortärmad rock som, 

enligt resultatet, används av många studenter som en vanlig skjorta. Konsekvenser blir brist på 

följsamhet som är en viktig del av vårdhygienrutinerna. Studenten ansvarar också för att tvätta sina 

arbetskläder. Problematiken är att arbetskläderna kan bli tvättad med vanliga kläder vilket ökar 

spridning av blodburna smittor.  

 

Det är gratis att vaccinera mot HBV och HIV för studenterna vid SMU (28). vilket är en mycket viktig 

och positiv åtgärd av skolanshälsomyndigheter för att minska blodburna smittor. Men det är också 

mycket viktigt att ta hänsyn till arbetskläderna, skyddsutrustning och vårdhygienrutiner. Det är 

viktigt  

att fokusera på vårdhygienrutiner i läroplan under hela utbildningsperiod, vilket kan öka följsamhet 

hos studenterna både under utbildning och på långsikt, antar författaren. 

 

Det finns ingen garanti för att undvika smittspridning helt och hållet. Däremot har patienterna rätt att 

förvänta sig att alla procedurer som sker inom tandvården utförs enligt riktlinjerna för vårdhygien, så 

att risken för att smittas via blod minimeras. Ett fel på utrustning kan ibland vara orsak till en 

misslyckad infektionskontroll. De flesta smittfall beror på den mänskliga faktorn som orsakats av brist 

på kunskap och följsamhet, slarv, ouppmärksamhet, trötthet eller/och stress (32).  
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Författaren hoppas att denna studie blir en inspiration för både läraren och studenterna till att 

förbättra utbildning och följsamhet till vårdhygienrutiner och för att utveckla vetenskapligbaserade 

riktlinjer för tandvårdsstudenter i SMU. På långsikt önskar författaren att SMU ska kunna utveckla ett 

system som gör det enklare för tandvårdsstudenterna att hantera olika vårdhygienrutiner, så som  

arbetskläder, plastförkläde, tvätt, vilket försäkrar studentklinikensmiljön för alla, lärarna, studenter 

och patienter.  

Studenter visade bättre resultat när det gäller kunskap om blodburna smittor, men, denna kunskap 

behöver integreras på ett rätt sätt under klinikarbete. Författaren anser därför att studiens resultat 

tyder på att tandvårdsstudenter är i hög risk att drabbas av blodburna smittor eftersom de ständigt 

utsätts för blod och saliv blandat med blod.  

 

 

Slutsatser 
 

Samtliga TH och DTh årskurs tre och TL årskurs fyra vid SMU visade sig att ha låg följsamhet för 

vårdhygienrutiner vid studentkliniken. Studenterna visade däremot ett bättre resultat gällande 

kunskap om blodburna smittor. Ingen signifikant skillnad hittades mellan TH och DTh. Å andra sidan 

visade studien att DTh hade bättre följsamhet gällande rutiner av användning av mobiltelefon. Brist 

av följsamhet till vårdhygienrutiner medför en ökad risk för studenter att drabbas av blodburna 

smittor. 
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Bilaga 3: Informationsbrev 

                                                                                                                                              
 

 
 

Information letter and request for participation 
 
 
I’m oral hygiene student at Jönköping University in Sweden. I have been at Sefako Makgatho 
Health Science University (SMU) as an exchange student under the period 22/08/2018 – 
09/11/2018. It is my last semester on the Oral Hygienist programme and I’m currently working 
on my Bachelor thesis.  
The aim of the thesis is to describe and compare compliance to infection control routines and 
knowledge of blood-borne infections among  different groups of dental students at a university in 
Ga-Rankuwa, South Africa.. 
 
As you are studying your last semester at Dental Health College (SMU), I invite you as a 
participant. The data will be collected by a questionnaire with (23) questions regarding infection 
control routines and knowledge of blood-borne infections. In addition to the demographic profile. 
 
The participation is voluntary and the data will be handled with confidentiality. The collected 
data will only be used for research issues and nothing else. The result will be presented at a group 
level and cannot be connected to individuals. By answering the questionnaire, you will give your 
consent to participate. 
  
This study is important because having knowledge about blood-borne diseases and infection 
control routines is sufficient to prevent spreading of blood-borne diseases, both in the student 
clinic and in the dental care generally. 
  
Sincerely, 

 Forat Pola 

Contact: 

Auther: Forat Pola 

pofo1675@student.ju.se  

Supervisor: Åsa Wilsson 

asa.wilsson@ju.se  

Teacher at SMU: Gracia Malaka 

gracia.malaka@smu.ac.za  

 

mailto:pofo1675@student.ju.se
mailto:asa.wilsson@ju.se
mailto:gracia.malaka@smu.ac.za
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