Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar
2019-06-20
Lärcentrum

Vårdhygiengrundutbildning för hygienombud
inom primärvården
Dagen är upplagd i samarbete med Enheten för smittskydd och vårdhygien, Region
Västmanland där deltagarna får möjlighet att träffas och under ledning av
vårdhygien ta del av varandras kunskap och erfarenheter.
Utbildningen är en heldag.
Tid
Tisdagen den 3 december, kl. 08:00-16:00
Plats
Smittskyddsenheten, ing1,
(rakt fram i entré hallen, till hö vid T-korsningen, hissar upp i H-huset , plan 12.
Målgrupp
Personal inom primärvården offentlig eller privat som av chef blivit utsedd att vara vårdcentralens
hygienombud.
Syfte
Utbildningens övergripande syfte är att kursdeltagaren förstår vikten av att verksamheten har hög
följsamhet till grundläggande vårdhygieniska principer för att förhindra smittspridning och uppkomst av
vårdrelaterade infektioner.

Lärandemål
Efter genomförd utbildning förväntas deltagaren:
beskriva konsekvenser av att inte ha hög följsamhet till hygienrutiner
identifiera vårdhygieniska risker
föreslå åtgärder för att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner
Innehåll
Basala hygienrutiner, workshop och praktisk övning i handdesinfektion
Smitta och smittspridning
Att förebygga blodburen smitta
Olika renhetsgrader, ren rutin vid sårvård och katetersättning.
Studiebesök på mikrobiologen
En del av utbildningen utgår från ett ”verksamhetspussel” där deltagarna i grupper arbetar med
riskbedömning, analys och förbättringsåtgärder utifrån de inledande föreläsningarna. Efter avslutad
utbildning arbetar man sedan vidare med det påbörjade pusslet på sin arbetsplats.
Mer info, se nästa sida!
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Medverkande och ansvarig
Lena Sars och Martina Ågren, hygiensjuksköterskor inom Region Västmanland
Förtäring
Kaffe med frukt/kaka serveras.
Lunch bekostas av deltagaren. På sjukhusområdet finns Café Bigarrå ing. 1, Café Le Coin ing. 29 samt
restaurang Höjdpunkten ing. 18
Anmälan
Via regionens intranet, Arbetsplatsen, Kompetensplatsen alternativt via
www.regionvastmanland.se/larcentrum
Kontaktperson
Elena Ejnarsson, Lärcentrum elena.ejnarsson@regionvastmanland.se
Tele: 021-175834
Kostnad
Utbildningen ligger inom ramen för Vårdhygienavtal . Som privatvårdgivare debiteras du dock en
administrativ kostnad på 100 kr. exkl. moms.
Parkering
Betalparkering gäller för er som ej har månadskort/dagkort/veckokort.
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