
Friskare barn på förskolan –
vems är ansvaret och hur gör vi? 
Förkylning, magin uensa, öronin ammation – förskolan är en riskmiljö för
infektioner då många barn vistas tillsammans på en begränsad yta. 
Med enkla metoder och rutiner går det att minska generell 
smittspridning och därmed sänka samhällets kostnader genom 
färre antal sjuktillfällen hos både barn och personal.
 
En viktig konsekvens är också att barn kan slippa onödiga 
antibiotikabehandlingar vilket medverkar till att bromsa 
resistensutvecklingen.

Strama Stockholm och Smittskydd Stockholm anordnar tillsammans en temaeftermiddag
om smitta, infektioner och hygien.

Avsikten är att samla yrkesgrupper som på olika sätt arbetar med förskolefrågor  
för att diskutera hur infektioner och smittspridning kan hanteras på bästa sätt.
Föreläsningarna kommer att belysa infektioner hos barn ur olika perspektiv,  
hygienrutiner och hygienfällor på förskolan.

Målgrupp Personal på förskolor, tjänstemän och politiker med intresse av  
förskolefrågor.

Tid Onsdagen 18 november 2020 13.15 -16.15.  

Plats Seminariet sker digitalt. Länk till seminariet mejlas ut två dagar innan. 
Logga in i god tid. Inga övriga förberedelser behövs.
Obs - Länken till seminariet finns även på stramastockholm.se 

Kostnad Kostnadsfritt

Anmälan Klicka på länken janusinfo.se/hygien-smitta senast söndag 15 november 2020.

 

Bekräftelse skickas ut via e-post.

Har du frågor kontakta Annika Hahlin, telefon 08-123 143 47, e-post strama.hsf@sll.se

INBJUDAN
till seminariet Hygien och smitta i förskolan
18 november 2020 i Stockholm

https://janusinfo.se/hygien-smitta


TEMAEFTERMIDDAG  
Friskare barn på förskolan – vems är ansvaret och hur gör vi?

Program onsdagen den 18 november 2020

13.15     Inledning
             Aktuellt om antibiotika och resistensläget i världen.
            Varför minska antibiotikaförbrukningen?

13.30     Vi följer Kim till förskolan. Hur ofta är barn sjuka? Vad är normalt?

14.00     Hygienrutiner på förskolan. Praktiska riktlinjer och råd i vardagen.

14.45     Kaffepaus

15.00     När det hopar sig med streptokocker och kladdiga ögon. Hur gör vi?

15.30     Hygienrutiner vid mag- och tarmutbrott

16.15     Sammanfattning och avslutning

Föreläsare

Astrid Lundevall, allmänläkare, Strama Stockholm

Johanna Rubin, barnläkare, Stockholm

Anna Hammarin, smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Stockholm

Madeleine Kais, smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Stockholm

Malin Tihane, smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Stockholm




