
Vårdrelaterade infektioner (VRI) kostar den svenska sjukvården 6,5 Miljarder SEK årligen. Ca 32% 
av dessa är postoperativa sårinfektioner (SSI). Det fi nns mycket att göra i förebyggande syfte för att 
minska antalet VRI. WHO menar att 40–60% av VRI går att undvika genom att följa uppsatta stan-
darder och rutiner. De postoperativa sårinfektionerna har inte minskat de senaste 10 åren. 
Hur ser det ut på er klinik? Är det dags att göra något nytt?

Nu genomför vi det första steget för ett tydligare infektionspreventionsarbete. ”Care bundles” har 
funnits länge och nya tas fram än idag. Vilka har ni? Och är det fullt ut implementerade och anpassade 
till era förutsättningar? Hur kan detta arbetssätt minimera riskerna för en postoperativ infektion? Och 
vilken roll ska du som operationssjuksköterska ha? 

Vad är ett ”care bundle”?
Ett ”care bundle” är en sammansättning av evidensbaserade insatser före, under och efter operation, för 
att förebygga postoperativa infektioner. Hur skulle er ”Care bundle” kunna se ut?!

Under introduktionsutbildningen går vi igenom förutsättningarna för att detta arbetssätt ska vara framgångs-
rikt och vad en ”care bundle” är.  Den 28 oktober får ni exempel från kliniker som använder ”care bundles” 
samt får ni veta hur de tagit fram sina. Vad gör ”care bundle” framgångsrikt? Och hur arbetar man med det?

Utbildningens upplägg:
1. Digitalt uppstartsmöte 30 september kl.13.00
2. Utbildning i Stockholm den 28 oktober
3. Digitalt uppföljningsmöte, datum kommer senare

Infektionsprevention – Ett viktigt arbete, nu på ett nytt & enkelt sätt!
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Infektionsprevention

Program 28 oktober 2022

09.30  Kaff e

10.00  Inledning, vad är ”care bundle”? 

10.30  ”Care bundle” ur en infektionsläkares perspektiv.

11.30  Ett verkligt exempel från lyckad implementering, Sverige

12.30  Lunch

13.30  Ett verkligt exempel från lyckad implementering, nationellt

14.30  Hur ser det ut hos er? Dialog utifrån uppgifterna från uppstartsmötet. Inklusive kaff e.

15.45 Sammanfattning och avslut för dagen

16.00  Slut

Inbjudan

Var/När: 30 september 2022, på zoom  •  28 oktober 2022, Stockholm Waterfront Congress Centre
Kostnad: Medlem 3 450 kr, Icke medlem 4 450 kr, ex moms, inklusive lunch och kaff e.
Anmälan: rfop.se/utbildning och evenemang
Målgrupp: Operationssjuksköterskor och Hygienansvariga sjuksköterskor

Föreläsare: Bo Söderquist, Professor i medicin vid Örebro universitet och överläkare vid Infektions-
kliniken och Laboratoriemedicinska kliniken, Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro. 
Kian Chin, Senior bröstkirurg på Sahlgrenska US.
Hanna Wesslau, Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård,  Bröst- och melanomteamet,  Sahlgrenska US.
Mr Giles Bond-Smith, Consultant HPB and Emergency Surgeon, Clinical Lead for Emergency 
Surgery in Oxford, Oxford University Hospitals Foundation NHS Trust.

Utbildningen är utvecklad i samarbete mellan Riksföreningen för 
operationssjukvård (RFop) och Johnson & Johnson och drivs av RFop.

Anmäl er här


