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Text: Mia Engman Hyrén, Kommunikationsansvarig Swedish Medtech

Unik certifieringskurs med fokus
på regler och praxis vid operation
Tolv kurstillfällen har det hunnit bli sedan starten, hösten 2015,
och närmare 160 kursdeltagare har
examinerats och fler blir de. För tre år
sedan startade riksföreningen för operationssjukvård (RFop) och branschorganisationen Swedish Medtech ett
unikt samarbete, en certifieringskurs
för medtechpersonal som medverkar
i operationssalar och på operationsavdelningar. Kursen är uppdelad i två
dagar och täcker säkerhet, infektionskontroll, kvalitet och patientintegritet,
men även kunskap kring centrala
ämnen som upphandling, regelverk
och samverkan. Man blandar både
praktik och teori. Utbildningen, som
är ensam i sitt slag i Sverige, har som
mål att kvalitetssäkra att alla aktörer
har rätt kunskap kring regler och
praxis i och runt en operation. Syftet
är att öka säkerheten och tryggheten
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för patient, vårdpersonal och företagsrepresentanter på plats.
Operationssalen är en av de mest
tekniktäta på ett sjukhus. I stort sett
allt, borträknat personal, patient och
läkemedel, är medicinteknik. Behovet
av att ständigt hålla sig uppdaterad i
handhavandet av den utrustning som
används gäller alla som arbetar på en
operationsavdelning. Det är viktigt att
nya produkter, lösningar och operationstekniker introduceras kontinuerligt och på ett systematiskt sätt.
För att det ska vara möjligt måste det
upprättas en god samverkan mellan
operationspersonal och produktspecialister. Produktspecialisten är med
när man introducerar ny teknik, vid
utbildningstillfällen och uppföljning.
Denna samverkansyta är a och o för
båda parter och nödvändig för patient-
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säkerheten. Det ställer höga krav på
de produktspecialister som kliver in på
en operationsavdelning, att de har rätt
kunskap om regler och praxis.
För att hålla kursen relevant arbetar
utbildningsansvariga hos RFop och
Swedish Medtech med att ständigt
utveckla kursens innehåll och upplägg. Man är lyhörd för feedback från
tidigare kurstillfällen.
- Arrangörsteamet träffas kontinuerligt och diskuterar förändringar
och förbättringar av kursupplägg
och innehåll. Idag använder vi
bland annat mer tid till praktiska
övningar i operationssalen än tidigare och vi har mer diskussionsövningar i den teoretiska delen. Ett
annat exempel är att vi har begränsat antalet deltagare per kurs så att

Fakta: xxxxxxxxxxxx
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det passar formatet. Det är viktigt
att alla har tid för erfarenhetsutbyte, diskussion och att genomföra
det praktiska, kliniska provet,
förklarar Petrus Laestadius, vice vd
på Swedish Medtech och som varit
med sedan starten.

Fjärde året

Certiﬁeringskursen går snart in på sitt
fjärde år och intresset sprider sig hos
företagen. Kursen ges fyra gånger per
år, men det ﬁnns möjlighet att lägga in
extrakurser vid behov.
- Det är roligt när det efter kursdagarna kommer fram deltagare
som tidigare arbetat ﬂera år som
operationssköterskor eller med
många års erfarenhet i branschen
och uttrycker sin glädje för att de
deltagit. Många har innan kursen
tänkt att den inte skulle vara för
dem, men i slutändan fått med sig
många nya tankar och lärdomar
kring sin roll i operationssalen, förklarar Kristina Lockner, ordförande RFop och en av initiativtagarna
till kursen.
- Vi noterar även den positiva respons som de certiﬁerade produktspecialisterna får när de kommer
till operation. Det är ett gott kvitto
på det vi gör, avslutar Kristina. 
Följande företag har skickat deltagare
till utbildningen:
Abbott Medical Sweden AB, Abigo
Medical AB, Applied Medical
Distribution Europe BV Filial Sverige, Baxter Medical AB, B BRAUN
medical AB, Berner Medical, Boston
Scientiﬁc Nordic AB, Carl Zeiss AB,
Cerner Sverige AB, Cook Sweden
AB, Covidien Sverige AB a Medtronic
company, Diagnostispecialisten AB,
Diaspec AB, Edwards Lifesciences,
Elekta Instrument AB, Ethicon, Getinge Sverige AB, Heraeus Medical
AB, Imaging Systems, Philips Nordic,
Johnson & Johnson AB, Karl Storz
Endoskop Sverige AB, Kebomed AB,
Kungshusen Medicinska AB, LINK
SWEDEN AB, Medela Medical AB,
Mediplast AB, Mediq Sverige AB,
Medline International Sverige AB,
Medtronic, MyAir AB, Mölnlycke
Health Care AB, NordicInfu Care,
Novus Scientiﬁc AB, Olympus Sverige
AB, OneMed Sverige AB, Senzime
AB, Siemens Healthcare AB, Smith
& Nephew, Smiths Medical , Solann
AB, Steripolar AB, Stryker AB, Toul
Meditech AB, TriMed, Inc., Vingmed
AB och Zimmer Biomet Sweden AB.
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Ur kursinnehållet:
• Hur fungerar, styrs och leds hälso- och sjukvården i Sverige?
• Upphandling i praktiken
• Samverkansöverenskommelsen
• Lagar och regler som styr verksamheten
• Medicintekniska direktivet och regler för vigilance
• Patienten och operationsteamet
• Miljö i operationsrum; hygien, aseptik.
• Prevention av VRI och smittspridning.
• Genomgång av alla praktiska hygienrutiner på en operationsavdelning.
• Praktiska övningar på operation innehållande flöden på en operationssal
och förberedelse för operation.
Kursen avslutas med ett praktiskt och ett teoretiskt prov som ligger till grund för
certifieringen.

Citat från deltagare
Namn: Rick Johansson
Titel: Produktspecialist/Territory
Manager
Företag: Applied Medical
Vilka lärdomar
har du tagit
med dig från
kursdagarna?
- Jag har fått
en fördjupad
kunskap om
vårdhygien och
vilka moment
som har störst
påverkan på detta. Jag har även fått
ökad kunskap om vårdens uppbyggnad på ett nationellt plan samt de olika
styr-/kontrollorgan som är kopplade
till vården och dess funktion.
Något du haft nytta av i din yrkesroll?
- Absolut, att få en förbättrad förståelse och insikt i vårdhygien är
självklart både viktigt och nyttigt. Att
även få en tydligare bild av vårdens
uppbyggnad underlättar vid ﬂertalet
tillfällen, bland annat när man söker
statistik eller undersökningar som är
utförda av de olika styr-/kontrollorganen kopplade till vården.
Skulle du rekommendera någon att gå
kursen?
- Ja, enligt mig tillför kursen kunskaper
och insikter som man har nytta av i sin
14

yrkesroll som produktspecialist. Självklart kommer dessa kunskaper och
insikter variera beroende på tidigare
erfarenhet men jag tror kursen kan
tillföra något för de allra ﬂesta.
Namn: Annika Thörner
Titel: Produktspecialist Operation
Företag: Mölnlycke Health Care
Vilka lärdomar
har du tagit med
dig från kursdagarna?
- Framför allt
har jag lärt mig
mer om patientlagen och regler
samt samverkansöverenskommelsen.
Något du haft nytta av i din yrkesroll?
- Eftersom jag är operationssjuksköterska i grunden så har jag erfarenhet
och kunskap om att vara på sal och
att förhindra sårinfektioner, men att
få lära mig mer om lagar, regler och
patientintegritet var lärorikt.
Skulle du rekommendera någon att gå
kursen?
- Absolut, det är en bra utbildning och
forum för att diskutera olika ämnen
och situationer/rutiner med andra kollegor i branschen.

