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ST-KURS DESINFEKTION USÖ 2016 
 
1. Utbildningens titel 
 
Huvudrubrik 
Avdödning av smittämnen och desinfektion 
 
Underrubrik 
Att förebygga smittspridning i vårdmiljö genom mekanisk avtorkning och kemisk 
desinfektion. 
 
2. Kort sammanfattning av utbildningen 
Kursen innehåller en systematisk genomgång av vårdhygieniska principer för olika 
smittämnens överlevnadsförmåga i sjukhusmiljön. Fysikaliska faktorer såväl som patogena 
skyddsmekanismer kommer att beröras och olika strategier för att motverka dessa skall 
redovisas. Begrepp som biofilm och sporavdödning kommer att presenteras liksom en 
genomgång av på marknaden förekommande desinfektionsmedel och dess 
användningsområden. Sterilcentral och maskinell preoperativ sterilisering samt olika 
städsystem med gällande kvalitetssystem kommer att gås igenom. Workshop, föreläsningar 
och studiebesök ingår som medel för kunskapsöverföring. 
   
3. Ämnesområde 
Vårdhygien 
 
4. Målgrupp 
I första hand läkare under specialistutbildning/ST och i andra hand läkare med tjänstgöring på 
vårdhygienisk enhet. 
 
5. Bakgrund 
En viktig uppgift för en hygienläkare är att förebygga vårdrelaterade infektioner genom att 
upprätthålla effektiva rutiner för avtorkning, desinfektion och städning av patientnära ytor. 
Syftet är därmed att minska transmissionen av smittämnen i miljön. Krav ställs allmänt på 
vårdhygien för upprättande av rengöringsrutiner på såväl vårdavdelningar som på opererade 
enheter. Upphandling av desinficerande kemikaler för användning i vårdarbetet involverar 
alltid konsultation av hygienläkare som förutsätts ha principiella kunskaper om effektiviteten 
av godkända substanser. Utbrottshantering av kräksjuka och multiresistenta bakterier handlar 
till stor del om strategier för desinfektion och städinsatser. Detta kräver specifika kunskaper 
som inte täcks av någon annan utbildningsinsats inom läkarnas fortbildning och får anses vara 
nödvändig för en hygienläkare. 
 
6. Utbildningsmål 
Övergripande mål 
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om desinfektion och vårdhygien. 
 
Utbildningen täcker in följande mål i Socialstyrelsens målbeskrivning för ST-utbildning av 
Hygienläkare. 
Vårdhygien 
Hela delmål c8: behärska principer och val av metoder för rengöring, desinfektion och 
sterilisering i vården. 
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Del av delmål c6: behärska principer och metoder för att förebygga vårdrelaterade infektioner. 
Del av delmål c5: behärska principer och metoder för att förebygga, utreda och handlägga 
sjukdomsutbrott och smittspridning i vården. 
Del av delmål c4, behärska kunskap om hur spridning av mikrobiologiska agens sker inom 
vården. 
Del av delmål c10, behärska vårdhygieniska principer för urval, underhåll och skötsel av 
ytrustning inom vården. 
 
För deltagaren 
Kursen ger deltagaren kunskap om olika viktiga smittämnen i vårdmiljön och dess överlevnad 
i miljön samt principer för smittspridning och utbrott. Vårdhygieniska interventioner mot 
detta presenteras inklusive sporavdödande strategier. Kvalitetssystem för sjukhusbaserad 
städenhet och dess praktiska tillämpningar i vårdens olika situationer presenteras. Fokus 
ligger på att lära ut hur vårdhygien kan delta aktivt i detta arbete. Kunskap delges om modern 
sterilteknik och hur en sterilcentral fungerar. Autoklaver och diskdesinfektorer gås igenom 
liksom rengöring och skötsel av endoskop. Här ingår även ett studiebesök på plats. 
Genomgång av alla de vanligaste desinfektionsmedlen, dess användning och 
verkningsmekanismer. Aktivt deltagande i workshop med case i rollen som hygienläkare. 
För verksamheten 
Kursen ger ökad konsultkompetens i komplexa smittsamband och vid steriltekniska 
problemställningar. Vidare ges bred kompetens i olika desinfektionsmedel och deras 
användning för konsultkapacitet och vid upphandlingar.  
7. Program 
Programmet bifogas. 
 
8. Metodik 
Pedagogisk metod 
Föreläsningar och gruppdiskussioner med ”case”metodik. Praktiskt besök i sterilverksamhet.  
 
Utbildningsmaterial 
Kompendier som författats av föreläsarna samt relevanta artiklar i ämnet.                                
SKL´s häfte om städteknik delas ut gratis.  
Teknisk rapport SIS-TR 46:2014 
Publicerad/Published: 2014-05-13 
Utgåva/Edition: 1 ICS: 11.080.01; 11.080.10; 11.080.30; 11.080.99  
SKL nationell satsning för ökad patientsäkerhet 
Postoperativa sårinfektioner © Sveriges Kommuner och Landsting, 2011 
ISBN: 978-91-7164-632-3 
 
Rekommenderade förberedelser 
Tre centrala vetenskapliga artiklar genomläses innan kursstart. 
1.Boyce JM, Modern technologies for improving cleaning and disinfection of environmental 
surfaces in hospitals, Review. Antimicrobial Resistance and Infection Control (2016) 5:10 
DOI 10.1186/s13756-016-0111-x 
2.Kramer A. How long do nosocomial pathogens persist on inanimate surfaces? 
A systematic review. BMC Infectious Diseases 2006, 6:130 doi:10.1186/1471-2334-6-130 
3.Weber DJ. Role of hospital surfaces in the transmission of emerging health careassociated 
pathogens: Norovirus,Clostridium difficile, and Acinetobacter species. American Journal of 
Infection Control June 2010, S25. 
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Diagnostiskt prov 
Nej. 
 
Kontroll av förvärvad kunskap och kompetens 
Aktivt deltagande i diskussioner och gruppövningar. 
 
9. Uppföljning 
Föreläsningsmaterial som stöd att föra kunskapen vidare på hemmaplan. 
 
10. Utvärdering 
Genomförande av kursutvärdering 
En skriftlig kursutvärdering i slutet av kursen samt muntlig diskussion med deltagarna. 
 
11. Formalia 
 
Startdatum 
2016-10-19 
 
Slutdatum 
2016-10-20  
 
 
Antal deltagare 
Max 20 
 
Språk 
Svenska 
 
Avgift 
Ingen kursavgift. Ankomstlunch och fika utan kostnad.. 
 
Deltagarna betalar själva 
Resor och boende.  
 
Sista anmälningsdag 
2016-09-19 
 
Anmälningsförfarande 
Ange namn, kontaktuppgifter, datum för läkarlegitimation, ST-område. Anmäla skickas till:  
torbjorn.noren@regionorebrolan.se  
 
Utskick av programinformation inför kursstart 
Ja, skickas via e-post senast 14 dagar före kursstart 
 
Kursintyg 
Ja. Skickas till kursdeltagare senast tre veckor efter kursavslut.  
 
Kontaktperson för deltagare 
Torbjörn Noren Örebro Universitetssjukhus, ÖREBRO , 070-2707220 
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12. Antagning 
Antagningsförfarande 
Sökande prioriteras utifrån när anmälan gjorts och enligt målgruppsbeskrivningen.  
 
Antagningsbesked 
Besked om antagning skickas till den sökandes e-postadress ca 3 veckor efter sista 
ansökningsdag. 
 
13. Utbildningsansvariga 
 
Initiativtagare 
Torbjörn Norén överläkare, Vårdhygien Region Örebro 
 
Teoretiskt innehåll 
Smittöverföring och smittämnens överlevnad. 
Sporicidal desinfektion 
Desinfektionsmedel 
Workshop   Torbjörn Noren 
Sjukhusstäd   Katarina Sjöberg Chef Städenheten RÖ 
Sterilitet och operation  Gunnar Hagström Operation ssk 
 -desinfektion av instrument 
  Sterilcentral, studiebesök   Gunnar Hagström 
 
  
Kursledare/övergripande kvalitetsansvar 
Torbjörn Noren överläkare, Vårdhygien Region Örebro 
 
 
Samarbetspartners 
Inga 
 
14. Finansiering 
Aktörer som ställer resurser till förfogande för utbildningens genomförande 
Vårdhygien Region Örebro 
 
Kringarrangemang och deras finansiering 
Frivillig gemensam middag på restaurang bokas men var  och en betalar på egen hand hela 
kostnaden. 
 
Sponsorers närvaro 
Inga sponsorer finns. 
 
Potentiella jävförhållanden 
Inga. 
 


