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Exempel från tandvården
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Tidsexponering
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Jonker et al. 2008



Handintensivt arbete och medicinska 

kontroller i arbetslivet

Vibrationer vinkelstycken4

Utifrån Arbetsmiljöverkets AFS 2019:8 (Belastningsergonomi) och 

medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) 



Screeningsenkät våren 2020
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• Screening av handintensivt arbete och vibrationsexponering vid inom 

folktandvården Region Jönköpings län.

• Enkäten skickades till 285 respondenter och av dessa svarade 231 

efter två veckor. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 81,4 %.

• Tandläkare, tandhygienister, ortodonti assistenter och tandtekniker.



Metod besvärsförekomst
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Besvärsprevalens de senaste 7 dagarna i nacke/skuldra och 

underarm/hand enligt  screeningsdelen som igår Medicinsk kontroll vid 

Ergonomisk Belastande Arbete (MEBA) metoden.



Metod vibrationsexponering
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Fyra  frågor från ”AFS 2005:15, Vibrationer”  användes i syfte att estimera 

vibrationsrelaterad besvärförekomst i händerna. 

1. Besväras du av domningar/nedsatt 

känsel/stickningar/pirrningar/smärtor i hand/fingrar? 

2. Besväras du av dålig kraft i handen/fingrar?

3. Besväras du av vitnande fingrar?

4. Har du blivit onaturlig köldkänslig i dina händer/fingrar?



Resultat besvärsförekomst
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Resultat 

Vibrationsexponering
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Resultat 

Vibrationsexponering
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Rekommendationer
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• Att vid inköp ställa vibrationskrav på handvinkelstycken. 

• Systematisk utvärdering av vinkelstycken avseende användarvänlighet 

och funktion vid upphandling.

• Vibrationsundersökning och riskbedömning för alla ortodontiassistenter 

och tandtekniker.



Vibrationsmätning

Hur?



RISE Research Institutes of Sweden

Noll Vibrationsskador genom standardiserad

kravställning av handhållna maskiner



   
 

Vibrationsmätningar på FTV Hälsan
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The operating conditions for testing is:
- Test material. Synthetic apatite, Ca10(PO4)6(OH)2, with a density 

>95% of max. 

- Feed force: 4 N.

- Speed: Maximum according to the manufacturer

- Cooling water shall be used during test

- The drilling shall be made vertically into the test piece. Fig 2.

- Drill, low speed machines (blue hand piece): Round drill HM21

- Drill, high speed hand pieces ( red, green and turbine hand piece): 

Round diamond H12.

- Number of operators: 3

- Number of tests for each operator: 3



Vinkelstycken som kommer att utvärderas
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• Vinkelstycke (normal / standardhuvud) - lågvarv växlingsläge 1:1

• Vinkelstycke (normal / standardhuvud) - lågvarv uppväxlad röd

• Turbinvinkelstycke (normal / standardhuvud)



Mervärdesmodellen. 
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Mervärdesmodellen innebär att:

1. Kvalitativa egenskaper (utvärderingskriterier) som regionen värdesätter 

tillmäts ett värde i kronor. 

2. Prisavdragets storlek  bestäms iför väg för de olika 

utvärderingskriterierna. 

3. Den anbudsgivare som efter utvärdering inom respektive delområde 

har de lägsta justerade priserna (utvärderingspris) kommer att antas 

som leverantörer. 


