Förslag till curriculum för delmål a3 för alla blivande specialister på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.
Detta curriculum är utarbetat i samarbete mellan Vårdhygien SU, Smittskydd Västra
Götaland och ST-kansliet på SU.
Delmål a3 i SOSFS 2015:8
Delmål a3
Vårdhygien och smittskydd
Den specialistkompetenta läkaren ska
kunna ta ett ansvar för att
vårdrelaterade infektioner och
smittspridning förebyggs

Utbildningsaktiviteter

Uppföljning

Klinisk tjänstgöring under
handledning

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och
uppfyllda kompetenskrav
utfärdat av handledare

I nyreviderade riktlinjer för ST på SU (2016) anges angående delmål a3 som utbildningsaktivitet
”strukturerad genomgång av teori och praktik för vårdhygien och smittskydd i samband med
tjänstgöring i den egna verksamheten”. För rekommendation om kunskapsnivå samt kompetensmål
hänvisas till hemsidan ST-portalen på SU:s intranät.
Delmålet tolkas av oss inom smittskydd och vårdhygien som att den specialistkompetenta läkaren
ska kunna ta medicinskt ledningsansvar för de rutiner, aktiviteter, åtgärder och deras uppföljning i
den egna verksamheten som syftar till att förhindra smittspridning på sjukhus och i samhälle samt
förebygga vårdrelaterade infektioner. Med kännedom om riskfaktorer, smittvägar, grundläggande
krav i lagar och sjukhusövergripande rutiner ska den specialistkompetenta läkaren:
a) utgöra en förebild vad gäller följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler på
arbetsplatsen
b) i patientvårdande verksamheter kunna ta ansvar för att det vidtas lämpliga åtgärder rörande
den enskilda patientens vård för att minimera risken för vårdrelaterad infektion
c) kunna ta ansvar för att det vidtas lämpliga isoleringsåtgärder för att förhindra spridning av
smitta från smittsam patient till medpatienter och personal
d) kunna ta ansvar för att adekvata smittskyddsrutiner tillämpas på och i förekommande fall
utanför sjukhuset
e) kunna leda och följa upp systematiskt kvalitetsarbete rörande vårdhygien och smittskydd i
den egna verksamheten

Lärandemål
Kunskap och förståelse
-

beskriva smittvägar för olika smittämnen
beskriva grundläggande principer för att förhindra smittspridning
definiera begreppet vårdrelaterad infektion
översiktligt redogöra för vilka som är de vanligaste vårdrelaterade infektionerna
översiktligt redogöra för vanliga riskfaktorer för vårdrelaterad infektion
förklara epidemiologiska grundbegrepp
ha kännedom om smittskyddslagens olika delar och kunna redogöra för olika
sjukdomsgrupper och de skyldigheter och rättigheter enskild individ och behandlande läkare
har vid dessa
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-

-

ha god kännedom om smittskyddets roll och när och hur smittskyddet ska kontaktas till
exempel vid misstanke om utbrott och kunna redogöra för när smittskyddsläkaren ska
kontaktas direkt via telefon
kunna redogöra för hur man smittspårar vid olika typer av smittvägar/agens

Färdighet och förmåga
-

-

-

använda ”ledningsverktyg för vårdhygienisk standard”
göra smittsamhetsbedömning av patienter och medarbetare med vanliga smittsamma
sjukdomar
göra ”hygienkörkort” med godkänt resultat
skapa rapporter om förekomst av olika vårdrelaterade infektioner i den egna verksamheten
med hjälp av det nationella IT-stödet ”Infektionsverktyget”
genomföra vårdhygienisk ”triagering”, d v s i patientvårdande verksamheter prioritera
användningen av den egna verksamhetens enkelrum och andra smittspridningsförhindrande
resurser
kunna göra en smittskyddsanmälan i SmiNet och ha kunskap om vad den ska innehålla och
när den ska göras
med hjälp av smittskyddsblad och eventuell kontakt med smittskydd kunna genomföra en
smittspårning vid vanliga agens
i förekommande fall kunna förmedla förhållningsregler och information till patient vid olika
sjukdomar enligt smittskyddslagen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-

resonera kring etiska utmaningar i skärningslinjen mellan den enskilde patientens rätt till
integritet och medpatienters, medarbetares och medborgares behov av skydd mot
smittsamma sjukdomar

Ingemar Qvarfordt, regional studierektor Vårdhygien
Gunilla Ockborn, biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland
Eva Lindhusen-Lindhé, biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland
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