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Prevention of health care acquired infections 

WHO`s rekommendationer för förebyggande av vårdrelaterade infektioner  
 
” Prevention of Health Care Aquired Infections is a responsibility of all individuals and  
services providing health care. This includes personnel, management, physical plants,  
materials, products and training----- 
 
Infection control programmes should be comprehensive and include prevention   
activities and  training-----” 

 
• Stöd ska ges från varje individuellt land på nationell bas 

 
• Olika nivåer     Nationellt från myndighetshåll 
                                      Sjukhus -   Infektionshygien kommittéer 
        Manualer/Riktlinjer    
                                                         Förebyggande strategier och ansvarighetsområden 
 
 
Ref. WHO/CDS/CSR/EPH/2002.12 



Arbetsuppgifter inom Sterilteknisk verksamhet 

• Att rengöra, desinfektera, inspektera och funktionskontrollera , 
sterilisera och lagerhålla kirurgiska instrument 
 

• Ska samarbeta med infektionshygienavdelning samt utveckla och 
övervaka rutiner och riktlinjer 
 

• Ansvarig personal samt steriltekniker måste vara högkvalificerade 
och utbildade 
 

• Sterilteknisk verksamhet är central på sjukhuset 
 
 

Ref. WHO/CDS/CSR/EPH/2002.12 
 



Kunskapsnivå 

Det är viktigt att all personal på en Sterilteknisk Enhet har god kunskap om lagar och  
riktlinjer, design , användningsområden och funktion av de medicintekniska  
produkter som de handhar,  underhåller, validerar  och kontrollerar. 

 

Personal måste därför utbildas till den nivå som krävs, för att  kunna sköta  

sina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt , effektivt  och  patient- och  

personalsäkert sätt. 

 

 



Historik 
• 2002 - APeL projekt med stöd från regering, SoS, SMI och SKL . 
(APeL - ett nationellt centrum för interaktiv och kritisk forskning inom 
arbetsplatslärande)  
 
Målet: 
Arbeta fram och ta ansvar för en långsiktig utveckling av utbildningen till 
steriltekniker och verka för att den är till  gagn för patienter, medarbetare och 
organisation.----Utbildningsanordnare får inte lämna grunderna för examen 
obeaktade eller avvika från dem.  
 
Utbildnings- och examensplan godkändes av SFVH  
 
• SFVH -en mandaterad grupp fick i uppdrag att standardisera utbildningen i 

Sverige- NYDOS 2006 
• Dagens utbildning  startade som KY 2007- ersattes av  
     Yrkeshögskoleutbildning ( YH) 2009 

 
 
 



SODA    
 

• NATIONELL UTBILDNINGSPLAN FÖR HÄLSO-SJUK- OCH TANDVÅRDSPERSONAL 
INOM  VÄRMEDESINFEKTION.  

 
-----   Utbildningen som beskrivs i detta dokument är en grundutbildning 
, dock innefattas i nuläget inte den formella yrkesutbildning  till 
Steriltekniker  som krävs för personal som arbetar på sterilenhet eller 
operationsavdelning där utbildningskraven  är större. För denna grupp 
finns en Yrkeshögskoleutbildning ------ 

 



Sterilteknikerutbildning 



 Övergripande mål 

• Ska vara nationellt och internationellt gångbar och följa uppsatta 
riktlinjer 

• Nå ut till hela landet 
• Utbilda för framtiden och förmedla ett kritiskt vetenskapligt  

tänkande 

 

Utbildning- och examinationsplanen följer:   

• Grunder som styrelsen inom SFVH har fastställt för yrkesexamen 
Steriltekniker 

• Riktlinjer från  IFIC och WFHSS 

• YH regler 
 

 
 



Utbildningen utformas för att passa 
framtidens behov 
 

• Möta teknisk utveckling 
• Hög patientsäkerhet  
• Välutbildad personal 

 
 

Grundas på lagen (2001:239) och förordningen (2001:1131)  om kvalificerad  
yrkesutbildning  
Utbildningens ledningsgrupp styr och beslutar. 
Yrkeshögskolemyndigheten har tillsynsansvar 
 

 



Kursplan - 300  YH poäng 
• Mikrobiologi och Vårdhygien  
• Rengöring och Desinfektion  
• Anatomi och Instrumentkunskap  
• Sterilisering 
• Kvalitetsledning 
• Handledning 
• LIA   
• Projektarbete 

 
Uppdelad i teoretiska och praktiska studier på heltid. 
Distansutbildning med olika teoriorter 
 
Studenter: 
Befintlig personal på STE och personer som vill göra karriär inom området. 
Kommer från hela Sverige 
 
 

 
 

        



VEDAS 
• EU projekt med syfte är att arbeta fram en transparant, 

standardiserad utbildning  för Steriltekniker i norra Europa och i 
förlängningen även andra europeiska länder.  
 

Stöds finansiellt och politiskt av 
• European Commission of Health & Consumers Directorate  
• European Commission of Education and Culture.  
• Northern Dimension Partnership for Public Health and Social well-

being (NDPHS)  
 

• Resultat publiceras i november, 2013 
      www.vedas.se 

 



Bolognadeklarationen 

Målet är att skapa en sammanhållen europeisk region 
för högre utbildning 

 
Sorbonnedeklarationen- en överenskommelse att skapa en 
gemensam referensram för eftergymnasiala utbildningar. 
 
1999- signeras av 29 utbildningsministrar och  blev startskottet 
för Bolognaprocessen. 
 



Tre övergripande mål  
 
• att främja medborgarnas rörlighet 
• att  främja medborgarnas anställningsbarhet 
• regionens attraktions- och konkurrenskraft 
 
Dessa tre övergripande mål delas in i operativa mål för 
transparens och standardisering 
 
• införa ett system med tydliga och jämförbara examen  
• införa ett poängsystem som främjar rörligheten  
• främja kvalitetssäkring i europeiskt samarbete 

 
 



 
Tack för uppmärksamheten! 
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