
UTBILDNING INOM VÅRDHYGIEN REGION NORRBOTTEN 2020 

Månad Ämne  
(målgrupp) 

Sunderby sjukhus 
konferenscentrum 2-3an 

+ video/webinar länet 

Februari BHK och MRB  
smittämne, smittvägar 
och handlingsprogram 

(vårdpersonal) 

17/2 

13.30–15.00 

 

Målgrupp 

Vårdpersonal 

Mål 

Att bryta smittvägar och minska risker för smittspridning 

med 100% följsamhet till BHK (basala hygienrutiner och 

kläder). 

Syfte 

lär dig mer om MRB (multiresistenta bakterier) som 

smittämne, olika smittvägar och riskfaktorer. Ta del av 

innehållet i regionens handlingsprogram vid misstänkt eller 

verifierat fall av MRB. 

Anmälan 

VMR Dial In Number: 12581147 

https://joinmeeting.nll.se/12581147 

 

Mars 
Förrådshantering och 

renhetsgrader 
(vårdpersonal) 

26/3 

14–15 
 

Målgrupp 

Vårdpersonal 

Mål 

Bibehålla renhetsgrader och säkra processen för hantering 

och förvaring av gods med särskild renhetsgrad 

Syfte 

Öka kunskapen om skillnaden på renhetsgrader, krav på 

förvaring och symboler på produktförpackningar 

Anmälan 

VMR Dial In Number: 12581886 

https://joinmeeting.nll.se/12581886 

September Spol- och 
diskdesinfektorer 

renhetsgrader, kontroller, 
och hygieniskt flöde i 

desinfektionsrum 
(vårdpersonal) 

 

8/9 

14-15 

Målgrupp 

Vårdpersonal 

Mål 

Bibehålla renhetsgrader och säkra processen för desinfektion 

av gods 

Syfte 

Öka kunskapen om skillnaden på renhetsgrader, vilka 

kontroller som ska utföras av brukare och ett hygieniskt flöde 

i ett desinfektionsrum 

Anmälan 

VMR Dial In Number: 12581120 

https://joinmeeting.nll.se/12581120 

 

https://simplesignup.se/private_event/162102/c0bbf1bd9a
https://joinmeeting.nll.se/12581147
https://simplesignup.se/private_event/162107/d2efe56010
https://joinmeeting.nll.se/12581886
https://simplesignup.se/private_event/162468/44b041d6fb
https://joinmeeting.nll.se/12581120


UTBILDNING INOM VÅRDHYGIEN REGION NORRBOTTEN 2020 

Oktober Virus – influensa och 
calici 

smittämne, smittvägar 
och handlingsprogram 

(vårdpersonal) 

20/10 

14–15 

Målgrupp 

Vårdpersonal 

Mål 

En nolltolerans mott smittspridning i vården 

Syfte 

Öka kunskapen om virus som smittämne, vilka smittvägar 

och riskfaktorer som finns . Öka kännedom om 

handlingsprogram vid misstänkt eller verifierat fall av 

influensa eller calicivirus (norovirus) 

Anmälan 

Delta via video eller webinar: 

VMR Dial In Number: 12581135 

https://joinmeeting.nll.se/12581135 

 

 

November 

BHK och MRB 
smittämne, smittvägar 
och handlingsprogram 

(vårdpersonal) 

18/11 

13.30–15.00 

Målgrupp 

Vårdpersonal 

Mål 

Att bryta smittvägar och minska risker för smittspridning 

med 100% följsamhet till BHK (basala hygienrutiner och 

kläder). 

Syfte 

Lär dig mer om MRB (multiresistenta bakterier) som 

smittämne, olika smittvägar och riskfaktorer. Ta del av 

innehållet i regionens handlingsprogram vid misstänkt eller 

verifierat fall av MRB. 

Anmälan 

Delta via video: 

VMR Dial In Number: 12581632 

https://joinmeeting.nll.se/12581632 

 

December Förrådshantering och 
renhetsgrader  
(vårdpersonal) 

16/12 

14-15 

Målgrupp 

Vårdpersonal 

Mål 

Bibehålla renhetsgrader och säkra processen för hantering 

och förvaring av gods med särskild renhetsgrad 

Syfte 

Öka kunskapen om skillnaden på renhetsgrader, krav på 

förvaring och symboler på produktförpackningar 

Anmälan 

Delta via video eller webinar: 

VMR Dial In Number: 12581633 

https://joinmeeting.nll.se/12581633 

 

 

https://simplesignup.se/private_event/162482/995c50f762
https://joinmeeting.nll.se/12581135
https://simplesignup.se/private_event/162496/78e998d3c8
https://joinmeeting.nll.se/12581632
https://simplesignup.se/private_event/162501/6bac45d313
https://joinmeeting.nll.se/12581633

