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1. Utbildningens titel 
 
Huvudrubrik 
Vårdhygieniska principer för utformning av vårdlokaler 
 
Underrubrik 
Att förebygga smittspridning i vårdmiljö genom korrekt utformande av lokaler och ventilation 
 
2. Kort sammanfattning av utbildningen 
Kursen innehåller en systematisk genomgång av vårdhygieniska principer för planering, 
utformning och underhåll av lokaler inom vårdinrättningar. Vårdhygienisk bedömning av 
byggritningar ingår som ett praktiskt moment. Indelning av lokaler i olika hygienklasser 
föreläses. Olika ventilationsprinciper kommer att tas upp och diskuteras liksom krav på 
ventilationen i olika typer av vårdrum inklusive operationsrum. Verksamhetsförflyttningar i 
samband med ombyggnation tas upp liksom ställningstaganden kring att fortsätta verksamhet 
i direkt närhet till byggarbetsplatser. Materialval i inredning kommer att diskuteras. 
Lokalernas betydelse för smitta och smittspridning tas också upp.  
 
3. Ämnesområde 
Vårdhygien 
 
4. Målgrupp 
I första hand läkare under specialistutbildning/ST i Vårdhygien och i andra hand läkare med 
tjänstgöring på vårdhygienisk enhet. 
 
5. Bakgrund 
Grunden för att förebygga vårdrelaterade infektioner är att korrekta vårdrutiner tillämpas. För 
att detta ska fungera krävs att lokalplaneringen är genomtänkt ur ett vårdhygieniskt perspektiv 
och det måste finnas adekvat utrustning i lokalerna. Därför är det viktigt att ämnesområdet 
vårdhygien finns med tidigt i byggprocesser och vid omflyttning av patienter och 
verksamheter vid ombyggnation. Svensk Förening för Vårdhygien har tagit fram en 
rapport ”Byggegenskap och Vårdhygien (BOV)” som fungerar som stöd i dessa frågor, 
rapporten fungerar i praktiken ofta normerande hos vårdgivare i Sverige. Det är viktigt att 
hygienläkare utbildas för att erhålla gedigen kompetens angående de vårdhygieniska krav som 
ska ställas på vårdlokaler och vilka skriftliga underlag som finns nationellt och internationellt.  
 
6. Utbildningsmål 
Övergripande mål 
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om byggegenskap och vårdhygien. 
 
Utbildningen täcker in följande mål i Socialstyrelsens målbeskrivning för ST-utbildning av 
Hygienläkare. 
Hela delmål c9: behärska vårdhygieniska principer för planering, utformning och underhåll av 
lokaler inom vårdinrättningar. 
Del av delmål c6: behärska principer och metoder för att förebygga vårdrelaterade infektioner. 
Del av delmål c4, behärska kunskap om hur spridning av mikrobiologiska agens sker inom 
vården. 
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Mål för deltagaren 
Kursen ger deltagaren kunskap om krav på olika typer av vårdrum, om planering och 
utformning av lokaler, om principer för materialval och om val av fast utrustning i vårdlokaler 
samt om ventilationsprinciper och ventilationskrav. Deltagaren ska tillägna sig kunskaper om 
vårdhygienisk bedömning av byggritningar med särskilt fokus på vad som är viktigt att beakta 
vad gäller förråds-, tvätt- och sophantering. Olika vårdlokalers hygienklassificering och 
principer för utformning av hygien- och desinfektionsutrymmen lärs ut under kursen. 
Deltagaren ska förstå principer för hur luftburen smitta under operation kan förebyggas.  
 
Mål för verksamheten 
Kursen ger ökad kompetens och självständighet vid handläggning av om- och nybyggnation 
av vårdlokaler samt ökad kunskap om lokalers betydelse för förebyggande av vårdrelaterade 
infektioner. 
 
7. Program 
Schemat är preliminärt och skickas senast 14 dagar innan kursstarten. Tiderna finns under 
punkten 11, nedan. 
 
8. Metodik 
Pedagogisk metod 
Föreläsningar och gruppdiskussioner via videokonferens. Metoden fallundervisning kommer 
att användas för granskning av byggritningar och för planering av ombyggnation.  
 
Tekniska krav för kursdeltagande 
Tillgång till lokal för standardiserat flerparts video- och distansmöten som finns hos 
vårdgivare i Sverige. Kontakta er IT-enhet för lokala instruktioner. Systemet finns beskrivet 
på http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Video/. Videonummer att ringa (för samtliga) 
är 1247334 (1247334@vll.se för dem som ringer från utsidan av landstingen). 
 
Utbildningsmaterial 
Byggegenskap och Vårdhygien - Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt 
renovering av vårdlokaler, 3:e upplagan, en rapport framtagen av Svensk förening för 
vårdhygien. Teknisk specifikation Mikrobiologisk renhet i operationsrum - Förebyggande av 
luftburen smitta - Vägledning och grundläggande krav, SIS TS 39 2015, Swedish Standards 
Institute. Kopior på använda bildspel och annat utbildningsmaterial kommer också att bli 
tillgängligt för kursdeltagarna. 
 
Rekommenderade förberedelser 
Skaffa tillgång till kurliteraturen vilken finns för elektronisk nedladdning. SIS TS 39 laddas 
ned via vårdgivarens avtal med SIS. Rapporten Byggenskap och Vårdhygien finns på SFVHs 
hemsida.  
 
Diagnostiskt prov 
Nej. 
 
Kontroll av förvärvad kunskap och kompetens 
Aktivt deltagande i diskussioner och gruppövningar samt närvaro vid fyra kurstillfällen.  
 
9. Uppföljning 
Föreläsningsmaterial som stöd att föra kunskapen vidare på hemmaplan. 



3 
 

 
10. Utvärdering 
Genomförande av kursutvärdering 
En skriftlig kursutvärdering i slutet av kursen samt muntlig diskussion med deltagarna. 
 
11. Formalia 
 
Startdatum och slutdatum (totalt fyra halvdagar) 
2016-12-12 – 2017-01-11 
 
Kursdatum, kl. 13.00 – 16.30 samtliga tillfällen 
2016-12-12, 2016-12-14, 2017-01-09 och 2017-01-11  
 
Antal deltagare 
Max 15 
 
Språk 
Svenska 
 
Avgift 
Ingen avgift. 
 
Sista anmälningsdag 
2016-11-30 
 
Anmälningsförfarande 
Ange namn, kontaktuppgifter, datum för läkarlegitimation, ST-område, planerat datum för 
specialistkompetens. Skicka i första hand din anmälan per e-post till Maria.j.marklund@vll.se. 
Postadress är Maria Marklund, Vårdhygien, Norrlands Universitetssjukhus, 90185 UMEÅ.  
 
Kursintyg 
Ja. Obligatorisk närvaro och aktiv medverkan med diskussion krävs.  
 
Kontaktperson för deltagare 
Maria Marklund, Vårdhygien Västerbotten, 070-2916612. 
 
12. Antagning 
Antagningsförfarande 
Sökande prioriteras utifrån när anmälan gjorts och enligt målgruppsbeskrivningen.  
 
Antagningsbesked 
Besked om antagning skickas till den sökandes e-postadress ca en vecka efter sista 
ansökningsdag. 
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13. Utbildningsansvariga 
 
Initiativtagare 
Anders Johansson, överläkare och chef Vårdhygien Västerbotten, VLL samt lektor och docent 
i infektionssjukdomar, Umeå universitet. 
 
Kurslärare 
Rolf Lundholm, Anders Johansson, Stefan Dannelöv, Anna Dahlberg, Lukas Bergner 
 
Kursledare/övergripande kvalitetsansvar 
Anders Johansson 
 
Praktiskt genomförande och kursadministartion 
Maria Marklund, ST-läkare Vårdhygien Västerbotten 
Sally Molin, sekreterare Vårdhygien Västerbotten 
 
Samarbetspartners 
Inga 
 
14. Finansiering 
Aktörer som ställer resurser till förfogande för utbildningens genomförande 
Vårdhygien Västerbotten  
 
Kringarrangemang och deras finansiering 
Inga kringarrangemang utan man ordnar eget fika och lunch på den plats man befinner sig. 
 
Sponsorers närvaro 
Inga sponsorer finns. 
 
Potentiella jävsförhållanden 
Inga. 


