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BAKGRUND 

SYFTE 

Revidering av SODA – utbildningspaket för spol- och diskdesinfektorer två delar. 

BAKGRUND 

Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) gav arbetsgruppen (se bilaga 1) Spol- och 

diskdesinfektorer (SODA) i uppdrag år 2009 att utarbeta en utbildning med syfte att 

ge kunskap om validering, upprepad processkontroll (UPQ), förebyggande underhåll 

(FU) och rutinkontroll av spol- och diskdesinfektorer.  

Utbildningspaketet för spol- och diskdesinfektorer – personal inom vård och omsorg 

reviderades år 2012 och påbyggnadsutbildningen reviderades år 2014. 

Påbyggnadsutbildningen blev då ett fristående utbildningsmaterial inom området 

spol- och diskdesinfektorer. 

Varje avsnitt avslutas med tillhörande frågor som du lämpligen går igenom svaren 

med närmaste chef för godkännande.  

Utbildningsdelarna för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området 

värmedesinfektion, spol- och diskdesinfektorer är framtagen för att öka kompetensen 

för personal inom hälso-, sjuk och tandvård.  

För att vara säkra på att det är ett kvalitetssäkrat utbildningsmaterial kommer 

arbetsgruppen använda sig av experter inom ämnesområdet samt faktagranskare 

innan publicering.  

Utbildningspaket  

• Nationell utbildningsplan för Hälso- sjuk och tandvårdspersonal inom 

området värmedesinfektion (2021-03-08) SODA - utbildningspaket för 

spol- och diskdesinfektorer (sfvh.se) 

Nationellt utbildningspaket består av ett huvuddokument tillhörande 

utbildningsavsnitt inom respektive område. Huvuddokumentet är ett samlande 

dokument där det finns beskrivet mål och syfte med utbildningsmaterialet. 

Utbildningsavsnitten består av ett manus inom ett ämnesområde och de flesta 

avsnitten har PowerPoints presentationer. 

• Påbyggnadsutbildning spol- och diskdesinfektorer – personal inom vård och 

omsorg (2014-02-28) Påbyggnadsutbildning spol- och diskdesinfektorer för 

personal inom vård och omsorg (sfvh.se) 

 

BEHOV AV REVIDERING 

Utbildningspaketen är i behov av revidering och uppdatering samt förpacka 

utbildningspaketen för att attrahera användaren att ta till sig utbildningsmaterialet 

mer lättillgängligt. En vilja är att använda digitala möjligheter för att tillgängliggöras 

utbildningsmaterialet 

https://sfvh.se/soda-utbildningspaket-for-spol-och-diskdesinfektorer
https://sfvh.se/soda-utbildningspaket-for-spol-och-diskdesinfektorer
https://sfvh.se/pabyggnadsutbildning-spol-och-diskdesinfektorer
https://sfvh.se/pabyggnadsutbildning-spol-och-diskdesinfektorer
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MÅL 

Att uppdatera utbildningspaketet och förpacka detta på ett” tilltalande digitalt” sätt. 

Att verka för spridning och användning av utbildningsmaterialet. 

 
STRATEGI 
Uppdatering utförs av personer inom område tandvård, sterilteknik, hygien, 

medicinsk teknik och digital förpackning. 

Identifierade personer som tidigare ingått i ”gamla” arbetsgrupp SODA 

utbildningsgrupp deltar med sin kunskap  

Utbildningspaketet kommer publiceras och förvaltas av Svensk förening för 

vårdhygien. www.sfvh.se 

 

ÖVERSIKTLIG AKTIVITETSPLAN 

 

Tid Aktivitet Agenda Ansvar 

September 2022 Kontakt med 

identifierade 

deltagare inom 

område tandvård, 

sterilteknik, 

hygien, medicinsk 

teknik och digital 

förpackning 

Dialog kring 

uppdraget 

XX 

Oktober 2022 Digitalt via teams Hur går vi vidare? 

Vem gör vad? 

Tidsplan för arbetet? 

Arbetsgruppen 

December 2022-

mars 2022 

Arbetsmöten  Uppdaterar 

utbildningsmaterial 

med experter och 

digitaliserar 

innehållet 

Arbetsgruppen 

April 2023 Träffas fysiskt på 

Hygiendagarna och 

har arbetsmöte 

samt nuläge för 

medlemmar 

Uppdaterat material  Projektledare och 

arbetsgruppen 

Maj-september 

2023 

Arbetsmöte digitalt 

via teams 

Tar fram digitala 

utbildningsdelar 

tillsammans med 

experter inom 

området 

Experter och 

arbetsgrupp 

September 2023 Sammanställt 

material översänds 

till SFVH på 

remiss 

 Projektledare  

April 2024 Presentation vid 

Hygiendagarna  

 Projektledare 

 

http://www.sfvh.se/
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RESURSPLAN 

Personer inom område tandvård, sterilteknik, hygien, medicinsk teknik och digital 

förpackning. Identifierade deltagare från gamla SODA-utbildningsgrupp ingår i 

arbetsgruppen. Experter inom de olika område inom utbildning av spol- och 

diskdesinfektorer  

TIDSPLAN 

September 2022 – april 2024 

Se översiktlig aktivitetsplan. 

EKONOMI 

Resor och deltagande på Hygiendagar 2023 med deltagarna i SODA för arbetsmöte 

och ställa ut och verifiera utbildningsmaterial med deltagarna på Hygiendagarna. 

Kostnad för arbetsgruppen som består av 9 personer x 6750 SEK = 60 750 SEK 

  

Vad Kostnad per deltagare i arbetsgruppen för 

arbetsmöte och deltagande på 

Hygiendagarna 2023 

Konferensavgift på hygiendagar 3000 SEK 

Hotell  1300 SEK (per natt) 2600 SEK 

Middag 350 SEK 

Resa 800 SEK 

Totalt per person  6750 SEK 

 

PROJEKTORGANISATION 

Projektägare: 

Styrelsen Svensk förening för vårdhygien, SFVH 

 

Projektdeltagare: 

• Projektledare 

o xx 

• Tandvård 

o Inger Spencer inger.spencer@hotmail.com 

o Palmö Monica monica.palmo@regionblekinge.se 

• Steriteknik 

o Cecilia Söderberg cecilia.soderberg@ya.se/ 

o Christina Bunne christina.bunne@ya.se 

• Hygien 

o maria.sturk@regionstockholm.se 

o xx 

• Digital förpackning, eventuellt 

o Mari Banck mari.banck@regionvarmland.se 

o xx 

 

 

 

mailto:inger.spencer@hotmail.com
mailto:monica.palmo@regionblekinge.se
mailto:cecilia.soderberg@ya.se
mailto:christina.bunne@ya.se
mailto:maria.sturk@regionstockholm.se
mailto:mari.banck@regionvarmland.se
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BILAGA 1 
Tidigare deltagare i arbetsgrupperna som tagit fram  
SODA utbildningsmaterial 
 

Arbetsgruppen för utgåva 1 år 2009 utgjordes av:  

Mari Banck mari.banck@liv.se  

Maria Hansby maria@hansby.se  

Margareta Forsell  

Christina Kronquist christina.kronquist@vgregion.se  

Inger Spencer inger.spencer@vgregion.se  

Mikael Zimmerman mz@admodum.se  

 

 

Revideringsarbete utgåva 2 år 2012 0och 2014 har utförts av:  

Mari Banck mari.banck@liv.se  

Maria Hansby maria@hansby.se  

Christer Häggström christer.haggstrom@ltv.se  

Christina Kronquist christina.kronquist@vgregion.se  

Henrik Nilsson henrik.nilsson@lio.se  

Lena Nilsson lena.nilsson@ltkronoberg  

Inger Spencer inger.spencer@vgregion.se  

 

Utbildningsmaterial togs fram av expertis inom ämnesområdet och granskats av 

företrädare inom vård och omsorg. Utbildningsmaterialet kommer att revideras vid 

behov. 

mailto:mari.banck@liv.se
mailto:maria@hansby.se
mailto:christina.kronquist@vgregion.se
mailto:inger.spencer@vgregion.se
mailto:mz@admodum.se
mailto:mari.banck@liv.se
mailto:maria@hansby.se
mailto:christer.haggstrom@ltv.se
mailto:christina.kronquist@vgregion.se
mailto:henrik.nilsson@lio.se
mailto:lena.nilsson@ltkronoberg
mailto:inger.spencer@vgregion.se

