Webbinarie-serie för dig som ska delta i Svenska HALT 2018
Du får lära dig om
 Vad är HALT och varför mäter vi?
 Hur utför jag en mätning? Genomgång av metod och inmatning av data.
 Hur får jag ut enhetens resultat samt nationell data? Genomgång av modul samt
öppen data.
 Att jobba med förbättringsarbete. Metoder och verktyg.
Målgrupp
För dig som praktiskt ska utföra mätningen eller analysera och arbeta med lokala data
angående VRI och antibiotika. Du är sjuksköterska på SÄBO, verksamhetschef SÄBO,
verksamhetsutvecklare, person som jobbar med Stramaarbete, vårdhygien eller är MAS.
Utbildningspaket
Består av fyra öppna webbinarier som tillsammans bildar en helhet. Webbinarierna spelas in
och publiceras i efterhand på Folkhälsomyndighetens hemsida för HALT.
Vi börjar webbinarierna med en föreläsning på 25 minuter och öppnar sedan upp för era
frågor. Via en chattfunktion i realtid besvaras era frågor och funderingar. Varje webbinarium
pågår max 40 minuter.
Datum, tid och tema
1. 11 oktober, 14.00–14.40
Vad är HALT och varför mäter vi?
2. 17 oktober, 14.00–14.40
Hur utför jag en mätning? Genomgång av metod och inmatning av data.
3. 23 oktober, 14.00–14.40
Hur får jag ut enhetens resultat samt nationell data? Genomgång av modul samt
öppen data.
4. 25 oktober, 14.00–14.40
Att jobba med förbättringsarbete. Metoder och verktyg.
Fördjupningsmaterial
Inför årets mätperiod kommer Nationella Strama att spela in två separata filmer som med
fördel kan användas av hela arbetsgruppen på SÄBO. En om ”Urinvägsinfektion hos äldre”
och en om ”Svårläkta sår hos äldre”. Filmerna är ca 20 minuter och länkar till filmerna
kommer att finnas på Folkhälsomyndighetens hemsida för HALT.
Delta
Ingen föranmälan behövs, öppet för alla.

1

Ansluta
Förutsättningar är
 en fast internetuppkoppling
 högtalare eller hörlurar för bästa ljudkvalitet
Gå in 5 minuter innan starttid:
Du deltar genom att klicka på länken: http://fohm.adobeconnect.com/webinars/
Välj ”Enter as Guest” och skriv in ert namn, arbetsplats och kommun/organisation.
Om det inte går att ansluta prova en annan webbläsare.
Vid problem med tekniken kan ni få hjälp av Wezupport, tel. 072-729 41 11. De sköter
tekniken och hjälper er under webbinariet.
Föreläsare
Stephan Stenmark, Nationella Strama
Fanny Bergman, Tomas Söderblom, Folkhälsomyndigheten
Kristina Malmsten, Anna Trinks, Senior alert

Mer information
Svenska HALT:
www.folkhalsomyndigheten.se/halt
Senior alert:
www.senioralert.se
Nationella Strama
strama.se
Kontakt
halt@folkhalsomyndigheten.se
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