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Aerosolgenererande arbetsmoment
inom hälso-, sjuk- och tandvård
Syftet med informationen är att ge ett kunskapsstöd om vilka arbetsmoment
inom hälso-, sjuk- och tandvård som är eller kan vara aerosolgenererande.
Observera att nedanstående sammanställning av arbetsmoment inte är en
komplett redogörelse för alla moment som potentiellt skulle kunna vara aerosolbildande. Det finns ytterligare arbetsmoment som behöver genomlysas, särskilt
inom tandvården. Sammanställningen ska inte betraktas som en systematisk
kunskapsöversikt, utan är snarare avsedd som en översiktsbild. Oavsett nedanstående sammanställning behövs en bedömning inför varje arbetsmoment i
hälso-, sjuk- och tandvård göras utifrån de specifika förutsättningarna i varje
aktuellt fall.
SBU arbetar för närvarande med att genomlysa det vetenskapliga underlaget
för aerosolbildning vid CPAP, NIV och nebulisatorbehandling. När det gäller
nebulisatorbehandling och behandling med syrgas genom nasalt högflöde är
resultaten delvis finns motstridiga och ytterligare genomlysning behöver därför
göras och sammanställningen i det här dokumentet kompletteras. Även avseende
tandvård finns ett behov av komplettering genom ytterligare genomlysning.
Kunskapen är idag mycket begränsad när det gäller risker för smittspridning
till vårdpersonal och baseras till stor del på beprövad erfarenhet. Behovet av
välkontrollerade större studier är stort. Det vetenskapliga underlaget bygger
väsentligen på observationsstudier av låg kvalitet. Kunskapen om smittsamheten
vid aerosolgenererande arbetsmoment kommer sannolikt att öka inom kort.
Detta dokument kommer därför att uppdateras vid tillkomst av ny relevant
kunskap på området.

Arbetsmoment som olika organisationer och
forskargrupper bedömer kunna medföra ökad risk för
smittöverföring genom aerosoler
Kryssmarkeringen i tabellen innebär att momentet beskrivits som aerosolbildande i den källa som anges. Frånvaro av kryssmarkering innebär för huvuddelen av källorna att momenten inte nämns i det aktuella dokumentet men i
något enstaka fall har man nämnt att mer forskning behövs. Vid en uppdatering
av detta underlag kommer detta att kompletteras.
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Dokumentet har före remiss granskats av Claes Lennmarken, docent, anestesi
och intensivvård.
Synpunkter har inhämtats via s.k. ”snabbremiss” hos de nationella programområdena (NPO) för Perioperativ vård, intensivvård och transplantation samt för
Tandvård. Socialstyrelsen har gjort följande justeringar efter dessa synpunkter:

• förtydligande om att ytterligare genomlysning av eventuell aerosolbildning
vid nebulisatorbehandling och högflödesgrimma behövs
• raden ”munvård vid hostande patient” har tagits bort, eftersom källan där detta
nämnts inte längre finns med i tabellen. Vid all patientnära vård hos en hostande patient finns dock anledning att iaktta försiktighet och använda lämplig
skyddsutrustning.
• sammanställningen vid uppdatering behöver kompletteras med ett förtydligande av huruvida ett arbetsmoment inte är nämnt i de aktuella dokumenten,
eller om man bedömer att mer forskning behövs
• dokumentet har kompletterats med informationen om att det inför varje arbetsmoment i hälso-, sjuk- och tandvård behöver göras en bedömning utifrån
de specifika förutsättningarna med avseende på risk för smittspridning.
• förtydligande om att ytterligare genomlysning av aerosolbildande arbetsmoment vid tandvård behövs, eftersom det sannolikt finns fler arbetsmoment än
det omnämnda som medför aerosolbildning.
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