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Vårdrelaterade infektioner – lär mer om
framgångsfaktorer som förebygger
Hur kan du på ett kraftfullt sätt arbeta för att förebygga vårdrelaterade infektioner? Konferensen
kommer att ge dig insikt om vilka verktyg och förutsättningar som behövs i ditt arbete för att
bidra till att patienter inte får en vårdrelaterad infektion.
Vad svarar du på följande frågor?
 I vilken utsträckning söker jag och mina kollegor proaktivt efter risker och försöker
förebygga?
 Använder vi Vårdhygiens kompetens i tillräcklig utsträckning?
 Hur fungerar städningen?
Dessa frågor och många fler är utgångspunkten i konferensen.
Konferensen vänder sig till dig, i både landsting och kommuner, som ska skapar förutsättningar
för arbetet på hemmaplan, och för dig som ska utveckla en handlingsplan för att minska
förekomsten av vårdrelaterade infektioner.
Vårdrelaterade infektioner är ett allvarligt hot mot patientsäkerheten. Trots att frågan
uppmärksammas och att det görs mycket har minskningen avstannat.
Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med flera landsting och regioner tagit fram en
modell för hur vårdrelaterade infektioner kan förebyggas.
Modellen grundas på erfarenheter från de landsting och regioner som redan i dag når bra
resultat, den visar vilka framgångsfaktorerna är och hur alla delar av en organisation kan bidra.
Modellen beskrivs i rapporten:
”Vårdrelaterade infektioner - framgångsfaktorer som förebygger”
I det fortsatta arbetet är ett ökat samarbete mellan kommuner och landsting avgörande för att
skapa resultat.
Du är varmt välkommen!
För frågor om de regionala
konferensernas innehåll:
Eva Estling
Samordnare
Tfn 08-452 78 09
E-post eva.estling@skl.se

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

För frågor om praktiska
detaljer:
Emelie Ljunggren
Projektadministratör
Tfn 08-452 75 38
E-post emelie.ljunggren@skl.se

Vårdrelaterade infektioner – lär mer om
framgångsfaktorer som förebygger
Datum

12 november, Stockholm, 7A Odenplan Adress och karta

Kostnad

900 kr exkl. moms

Anmälan

Anmälningslänk Anmäl dig senast en månad innan önskad konferens

09.30

Kaffe och smörgås serveras

10.00

Välkomna!
Eva Estling, SKL

10.10–10.30

På väg mot en säkrare vård
-

Skador i vården - Hans Rutberg, SKL
Vårdrelaterade infektioner, antibiotikaresistens - Mats Erntell; Strama

10.30–10.40

Bensträckare

10.40 – 11.00

På väg mot en säkrare vård, forts.
-

11.00–11.30

Svenska HALT - Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning inom
särskilt boende, Inga Zetterqvist, Folkhälsomyndigheten
Systematiskt patientsäkerhetsarbete - Agneta Andersson, SKL

Vårdrelaterade infektioner – Framgångsfaktorer som förebygger
Marie Källman, SKL

11.30–11.40

Bensträckare

11.40–12.00

Stockholms Läns Landstings handlingsprogram för att minska vårdrelaterade
infektioner i hälso- och sjukvården

12.00–13.00
13.00–14.00

Arbetsgruppen för SLL:s handlingsprogram, HSF
Lunch
Valbara workshops – med utgångspunkt i framgångsfaktorerna som förebygger
vårdrelaterade infektioner
1.
2.
3.
4.

Alla kan göra skillnad – att handla i praktiken, arbetsgruppen för SLL:s
handlingsprogram
Att leda för att förebygga vårdrelaterade infektioner, Hans Rutberg, Agneta
Andersson
Från mätning till åtgärd, Mats Erntell, Inga Zetterqvist
Säkra processer; Marie Källman

14.00–14.30

Fika

14.30–15.30

Valbara workshops – med utgångspunkt i framgångsfaktorerna som förebygger
vårdrelaterade infektioner
1.
2.
3.
4.

Alla kan göra skillnad – att handla i praktiken, arbetsgruppen för SLL:s
handlingsprogram
Att leda för att förebygga vårdrelaterade infektioner, Hans Rutberg, Agneta
Andersson
Från mätning till åtgärd, Mats Erntell, Inga Zetterqvist
Säkra processer; Marie Källman

15.30–15.40

Bensträckare

15.40–16.00

Avslutning och fortsättning
Eva Estling, SKL och Anna Nergårdh HSF/SLL

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

