UTBILDNING

Certifieringskurs för medicintekniska produktspecialister
i operationsrum och på operationsavdelningar
Under kursen går vi igenom skrivna och oskrivna regler som skall följas när du som
medicinteknikrepresentant arbetar i anslutning till operations- och labverksamhet.
Kunskap om medicinteknikbranschen inklusive centrala frågor som upphandling och
samverkan behandlas under kursen.

Dag 1
09.00 – 09.30

Registrering med smörgås, kaffe &b te

09.30 – 10.00

Syfte med kursen och vikten av en certifieringsutbildning
Diskussion om erfarenheter som produktspecialister
Kristina Lockner, ordförande i riksföreningen för operationssjukvård och
Petrus Laestadius, vice vd Swedish Medtech

10.00 – 10.30

Hur styrs och leds sjukhusen i Sverige?
- organisation, ersättningsmodeller och vikten av påverkan
Sofia Medin, chefsstrateg på Swedish Medtech

10.30 – 10.45

Kaffepaus

10.45 – 12.00

Lagar och regler som styr verksamheten
Julia Öhman, jurist på Swedish Medtech

12.00 – 12.45

Lunch

12.45 – 14.00

Samverkansöverenskommelsen
Jan Heidebrandt, samverkansansvarig Swedish Medtech

14.00 – 15.15

Upphandling i praktiken
Louise Reuterhagen, upphandlingsansvarig på Swedish Medtech

15.15 – 15.30

Kaffepaus

15.30 – 16.30

Medicintekniska direktivet och regler för vigilance
Jan Heidebrandt, kansliansvarig regulatory, Swedish Medtech
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Dag 2

Genomförs på Operationsavdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge

07.45

Välkommen till dagen med samling i huvudentrén vid hissarna*.
Vi börjar dagen med lite kaffe/te och smörgås när vi kommer till salen.

08.00– 09.00

Patienten och operationsteamet samt sjukhusets organisation,
röntgenstrålning.
Päivi Kylmänen, Expertsjuksköterska inom
Hygien/Operationssjuksköterska
Monica Sivgren, Expertsjuksköterska inom Medicinsk teknik/
Operationssjuksköterska

09.00 – 10.00

Miljö i operationsrum; hygien, aseptik. Prevention av VRI och
smittspridning.
Päivi Kylmänen, Expertsjuksköterska inom
Hygien/Operationssjuksköterska
Monica Sivgren, Expertsjuksköterska inom Medicinsk teknik/
Operationssjuksköterska

10.00 – 11.00

Genomgång av alla praktiska hygienrutiner på en
operationsavdelning.

11.00 – 11.30

Lunch
Efter lunchen promenerar vi gemensamt till operationssalarna

11.45 – 13.45

Live på operation!
Flöden på en operationssal,
förberedelse för operation.
Monica o Petrus

Träning för och praktiskt
prov.
Päivi och Kristina

Gemensam promenad tillbaka
14.00-14.40

Medicinteknikbranschens förutsättningar
Swedish Medtech berättar om branschfakta, Medtech Europe:s policy
för medicinteknikrepresentanter i operationsrum
Petrus Laestadius, vice vd Swedish Medtech Slutsummering av
kursdagarna.

Certifieringsprovet är webbaserat och kan göras i egen dator vid valfritt tillfälle.
Efter godkänt prov skickas certifikatet och diplom ut med posten.
Vägbeskrivning till kursdag 2 Huddinge sjukhus
Pendeltåg mot Tumba eller Södertälje. Restid 19 min från Centralen. Sitt långt fram i tåget. Gå av vid
Flemingsberg station, följ skyltningen mot sjukhusets entré. Ca 15 min promenad från pendeln.
* Vi samlas i sjukhusets huvudentré vid stolarna vid hisshallen (Norra hallen plan 5).
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Praktisk information
Avgift:

6 950 kr för deltagare från medlemsföretag,
9 200 kr för ickemedlemmar (exkl. moms)

Frågor:

Pernilla Andrée, 08 586 246 07 eller pernilla.andree@swedishmedtech.se

