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Tillsammans gör vi skillnad!
Workshop om infektioner hos äldre –

på just ert äldreboende!



Tillsammans gör vi skillnad!

Workshops

Tvärprofessionell: Sjuksköterskor, undersköterskor, MASar, ansvarig 
läkare, chefer 

Diskussion i grupper

Ta fram handlingsplan 



Mål med dagen

Ökad kunskap

Förbättrade rutiner på SÄBO och samverkan med vårdcentral 

Förbättringsarbete kan starta på SÄBO

Det ska bli bättre för våra boende



Upplägg workshop

Kunskapsuppdatering:  Resistenshotet, UVI/ABU hos äldre, 

Bensårsinfektioner, Vårdhygieniska principer

Gruppövning 1: besvara frågor, mingla med andra

Gruppövning 2: i den egna arbetsgruppen, arbeta fram förbättringsförslag

Sammanfattning och avslutning



Gruppövning 1 – 18 frågor, mingla med andra

Krävs det läkarordination på ert boende för att få ta urinstickor på misstanke om UVI?

Finns det rutiner för vilka symtom hos en boende som ni ska lämna uppgift om till läkaren 
när ni misstänker UVI?

När antibiotika sätts in vid misstänkt sårinfektion, brukar era läkare titta på såret innan?

Brukar ni kontakta jourhavande läkare på kvällar och helger om en boende har en misstänkt 
sårinfektion utan feber? 



Gruppövning 2 – med kollegor från SÄBO

Hur kan vi öka kunskapen på hemmaplan?

Hur får vi fram ett bra informationsflöde mellan olika personalkategorier?

Om någon har en misstänkt infektion: vilka symtom ska vi dokumentera, när ska vi 
ta lab-prover och odlingar, hur ska vi dokumentera såret, hur ska vi tänka på jourtid?

Hur förbättrar vi våra hygienrutiner?









Slutsatser

Stort behov av ökad kunskap

Arbetssättet uppskattat av deltagarna

Ökad förståelse för varandras arbetsuppgifter och att alla kategorier är 
viktiga i arbetet -> hel kedja från SÄBO till vårdcentral 

Förbättringsarbeten startade på SÄBO – Vårdhygien följde upp

Alla personalkategorier måste med!


