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Ny gratis och digital utbildning om vårdrelaterade 
infektioner  
 

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett av de största hoten mot patientsäkerheten i 

hälso- och sjukvården. Den stora påverkan det har på dödlighet, sjuklighet och 

livskvalitet samt antibiotikaresistens har framkommit i flera studier genom åren.  

Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan men kan med rätt kunskap 

leda till åtgärder som bidrar till att minska förekomsten.  

Vårdtiden för patienter som fått en vårdskada är mer än dubbelt så lång som för 

patienter som inte fått någon vårdskada. Kostnaden för de extra vårddagar som beror 

på vårdskador beräknas för 2019 till mellan 7–8 miljarder kronor. 

För att förebygga och förhindra VRI i våra verksamheter krävs samarbete. Om alla gör 

sin del kan vi minska riskerna. I den andan har SKR tagit fram en utbildning inom 

ramen för det nationella Vinnova-projektet VRI Proaktiv. Den digitala utbildningen i 

NanoLearningkonceptet utgår från nationella vårdhandbokens texter om VRI och 

vårdhygien som vänder sig till kliniskt verksamma medarbetare och 

verksamhetschefer i vård och omsorg. Utbildningen är uppdelad i femton korta 

avsnitt. Det tar två till fem minuter att genomföra varje avsnitt för deltagaren och de 

väljer själva när de genomför den. 

Utbildningen är gratis för deltagaren och distribueras av Junglemap, ett företag som 

tillhandahållit Nanoutbildningar inom både företag och offentlig sektor.  

Verksamhetschef eller motsvarande registrerar hela sin enhet för utbildningen. Varje 

medarbetare får därefter en utbildningslektion varannan veckan via sin e-post. Ni som 

organisation kan i efterhand följa upp resultatet via en rapport.                                   

Är du nyfiken på utbildningen anmäl dig via länken: 

https://go.nanolearning.com/campaign/skr-vardhygien 

Om du har några frågor eller kommentarer, vänligen kontakta  

Anna Frej, Region Stockholm 

VRI Proaktiv, e-post: anna.frej@sll.se,  telefon: 070-6614116 

Med vänlig hälsning 

Lena Karlsson 

Sveriges Kommuner och Regioner 
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