
Workshop                                
Sant eller falskt om……..

Fyll i formuläret enskilt

Därefter diskuteras påståendena och svaren i mindre grupper

Därefter redovisning, diskussion och reflektion gemensamt

Påstående Sant Falskt 

Vinterkräksjuka

Vinterkräksjuka uppträder bara på vinterhalvåret

Smittdosen anses vara så låg som ett tiotal viruspartiklar

Inkubationstiden är ca 1 vecka

Kohortvård är bara effektiv om den bedrivs 24 tim/dygn 

Viruset smittar via luften vilket gör att alla borde bära munskydd

Det är viktigt att invänta provsvar så att man inte isolerar patienter i onödan

För att insjukna måste viruset passera munnen

Vid vinterkräksjuka ska man komplettera sin handhygien med handtvätt, tvål och vatten

Personal som varit magsjuk ska inte återgå i arbete förran 48 timmar efter sista symtom

MRB-multiresistena bakterier

Alla MRB smittar lättare än "vanliga" bakterier

Det finns handlingsplaner/PM för alla MRB

Vi har ett gynnsamt läge av MRB i Sverige jämfört med många andra länder

ESBL är till antalet mycket mer förekommande än MRSA

Patienter med MRB bör vårdas i enkelrum med egen toalett

Det spelar ingen roll hur vi använder antibiotika, MRB påverkas ändå inte

Alla MRB patienter ska vårdas på infektionavdelningen

Ingen behandling/vård får utebli eller försenas pga MRB-bärarskap



Workshop   Rätta svar                             

Sant eller falskt om……..

Fyll i formuläret enskilt

Därefter diskuteras påståendena och svaren i mindre grupper

Därefter redovisning, diskussion och reflektion gemensamt

Påstående Sant Falskt 

Vinterkräksjuka

Vinterkräksjuka uppträder bara på vinterhalvåret X

Smittdosen anses vara så låg som ett tiotal viruspartiklar X

Inkubationstiden är ca 1 vecka X

Kohortvård är bara effektiv om den bedrivs 24 tim/dygn X

Viruset smittar via luften vilket gör att alla borde bära munskydd X

Det är viktigt att invänta provsvar så att man inte isolerar patienter i onödan X

För att insjukna måste viruset passera munnen X

Vid vinterkräksjuka ska man komplettera sin handhygien med handtvätt, tvål och vatten X

Personal som varit magsjuk ska inte återgå i arbete förran 48 timmar efter sista symtom X

MRB-multiresistena bakterier

Alla MRB smittar lättare än "vanliga" bakterier X

Det finns handlingsplaner/PM för alla MRB X

Vi har ett gynnsamt läge av MRB i Sverige jämfört med många andra länder X

ESBL är till antalet mycket mer förekommande än MRSA X

Patienter med MRB bör vårdas i enkelrum med egen toalett X

Det spelar ingen roll hur vi använder antibiotika, MRB påverkas ändå inte X

Alla MRB patienter ska vårdas på infektionavdelningen X

Ingen behandling/vård får utebli eller försenas pga MRB-bärarskap X


