Verksamhetsplan 2019–2020
Svenska Steriltekniska Föreningen
Bakgrund och Syfte
•

Föreningen är en sammanslutning av medlemmar som har intresse av steriltekniskt arbete, vars
syfte är att främja patientsäkerheten inom hälso- och sjukvård genom att i verksamheten förebygga
smittspridning och Vårdrelaterade Infektioner.

Verksamhetens mål
•

•

Två (2) till tre (3) fysiska Styrelsemöten per år bör genomföras. På våren sker ett möte gällande
planering för studiedagarna. På hösten genomförs mötet i samband med studiedagarna på Lidingö.
Ytterligare ett fysiskt möte under året då aktuella frågor och projekt avhandlas. Övriga
styrelsemöten genomförs via telefonkonferens.
Framtagning av rutiner för Svenska Steriltekniska Föreningens styrelsearbete.

Medlemskontakt
•

Behålla och främja en dialog mellan styrelsen, regiongrupperna., YH utbildningen till Steriltekniker
och enskilda medlemmar vad gäller föreningens framtida inriktning.

Föreningens informationsverktyg
•

Utveckla föreningens webbsida och Facebook sida som informationskanal till medlemmarna.

Utbildning utveckling
•
•
•
•
•
•

Främja samarbete och erfarenhetsutbyte inom och mellan regionerna.
Stimulera till att bilda nätverk mellan Medicintekniska ingenjörer, utbildade Steriltekniker och
övriga inom verksamhetsområdet.
Stimulera föreningens medlemmar att gå YH-utbildningen till Steriltekniker.
Verka för fortlevnad och utveckling av Vårdhandboken, främst sidor om sterilteknisk verksamhet.
Utbilda styrelsen i sitt styrelsearbete
En arbetsgrupp är sammansatt som under kommande år tar fram nationella riktlinjer runt
arbetssätt i orent och rent område
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Studiedagar
•

Att årligen planera och genomföra studiedagar för föreningens medlemmar.

Samverkan med SFVH och SEORNA
•

Verka för en regelbunden dialog och ett aktivt utbyte med föreningarna.

Samverkan internationellt, WFHSS
•

Främja internationellt samarbete genom att upprätthålla korrespondens samt delta i gemensamma
möten, konferenser och studiedagar.
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