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Stående punkter på 
ledningsgruppsmöten

• Nuläget i klasserna samt kursutvärderingar
• Kvalitetsarbete och styrdokument
• Strategi-, framtids- och utvecklingsfrågor

Beslutspunkter för ledningsgruppen:
• Antagning av de studerande
• Fastställande av arbetsordning
• Fastställande av kursplaner
• Fastställande av styrdokument
• Förändringar i utbildningsplanen
• Fastställande av datum för möten
• Studerandes tillgodoräknande/validering av kurser
• Utfärdande av examensbevis och utbildningsbevis



Ledningsgruppens 
checklista av 

steriltekniker-
utbildning som 
bör genomföras 

årligen.

Ledningsgruppen har möte 
5 gånger per år



Avancerad medicinteknisk utrustning



Vad gör en 
steriltekniker?

• Rengöring, desinfektion, inspektion, 
funktionskontroll, sterilisering och 
lagerhållning av kirurgiska instrument

• Utvecklar och övervakar rutiner och 
riktlinjer (i samarbete med 
hygienavdelning)

• Är delaktig i kvalitetsarbetet för att 
säkerställa en hög kvalitet 

• Patientsäkerhet i fokus

• Arbetar  bland annat på sterilteknisk enhet 
inom region, på dentalklinik, på 
veterinärklinik, tatuerare, 
läkemedelsindustri



Det var 344 sökande till 
utbildningen 2019 

176 var behöriga



Utbildningens upplägg

• Distansutbildning på heltid (40 timmars 
studier/ vecka) ställer krav på att den 
studerande tar ett aktivt ansvar.

• Tre terminer

• 9 fysiska träffar obligatoriskt

• 4 LIA perioder, obligatoriskt

• Ca 2 timmar/ vecka nätbaserade träffar 
obligatoriska

• Det krävs att du har tillgång till dator med 
stabil uppkoppling, webbkamera och 
headset.



Digitala plattformar

 It’s learning

Plattform för hela utbildningen

(I Huvudklassrummet finns viktig information)

 Adobe Connect

Seminarier, diskussioner, liveklassrum

 Office365

Office paketet



LIA-LÄRANDE I ARBETE

 Under utbildningen är det fyra Lia perioder.

 Utbildningen bidrar med förslag på Lia platser men den 
studerande söker själv sin plats ( med vissa undantag).

 Den på LIA-platsen utsedda handledaren får information och 
material med kursmålen. Uppgifterna ska planeras, 
genomföras och utvärderas i samarbete med handledaren 
på arbetsplatsen och dokumenteras i loggboken.

 LIA får göras på egen arbetsplats, men inte i egen tjänst
eftersom den ska ske under olika former av handledning.

 LIA 32 timmar/ vecka, 8 timmar är avsatt för studier.

 Utbildningsansvarig/Huvudlärare besöker studenten under 
en LIA period. 



Examensarbete och Examination

• Under studietiden skriver man ett examensarbete, man väljer då ett 
ämne att skriva om som är relaterat till branschen. Sista träffen blir det 
presentation och opponering av arbetena.

• Examination ( slutbetyg i LIA kursen) görs veckorna innan examen och är 
en praktisk tentamen där den studerande får visa sina kunskaper i ord 
och handling med två examinatorer som gör bedömning om godkänd 
eller inte. Skulle man inte bli godkänd får man möjlighet till en om 
examination. Detta är ett tillfälle för den studerande att glänsa och visa 
sina kunskaper.



Kvalitetsgranskning 2019 av:Steriltekniker
med diarienummer MYH 2018/4299.



Nästa steg

Arbetsledarutbildning med inriktning 
mot Sterilteknisk enhet  

KURSSTART: 2020
ORT: Yrkesakademin AB, Uppsala
KURSLÄNGD: 20 v
KURSTYP: Distans med 3 fysiska teoriveckor 

Arbetsledarutbildning med inriktning sterilteknisk enhet  Det är vidareutbildning 
för steriltekniker på distans, halvfart, 16 veckor. 

Länken till arbetsledarutbildningen
https://ya.se/arbetsledarutbildning-med-inriktning-mot-sterilteknisk-
enhet/?fbclid=IwAR2DoNczhOLM8P1Xc3_VL_ESAzpElKhcxkjDYPjzJadvRFlnoYdtDU4
j2Do
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