Examensarbete
Utvärdering av hygienutbildningsprojekt för personal på HVB-hem och
asylboende
Miljösamverkan Västra Götaland och Smittskydd Västra Götaland
Smittskydd Västra Götaland är en regional myndighet som enligt smittskyddslagen ska ”tillgodose
befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar”. Smittskyddsläkaren har det
samlade ansvaret för smittskyddsarbetet inom regionen. Enhetens uppgift är att se till att allmänheten
har tillgång till den information som behövs för att var och en ska kunna skydda sig mot smitta som
kan hota liv och hälsa. En förutsättning för detta är en god epidemiologisk övervakning och samarbete
med nationella och lokala aktörer som handhar smittskyddsfrågor. I smittskyddets uppgift ligger även
att stödja hälso- och sjukvårdspersonal samt andra som är verksamma inom smittskydd i arbetet mot
smittsamma sjukdomar. Utöver förebyggande arbete sker även utbrotthantering vid utbrott av
smittsamma sjukdomar. Smittskydd Västra Götaland är uppdelat på fyra smittskyddskontor i
Göteborg, Borås, Skövde och Uddevalla.

UPPGIFT

Bakgrund: När ett stort antal människor bor på en liten yta, som till exempel asylboenden, finns en
ökad risk för spridning av smittsamma infektioner. Därför har Smittskydd Västar Götaland i
samarbete med Länsstyrelsen tagit fram utbildningsmaterial för en grundläggande hygienutbildning till
personal på olika former av asylboenden i Västra Götaland.
Hygieninformationen innehåller förebyggande åtgärder och rutiner att förebygga och förhindra både
objektsburen smitta i inomhusmiljön (främst miljö, boende, vatten och livsmedel) och smitta som
sker direkt mellan människor (kontaktsmitta, blodsmitta, luftöverförd smitta).
Målet med informationsmaterialet är att
- ge personalen möjlighet att vägleda de boende, förmedla en adekvat hygieninformation och
möjliggöra en god basal hygiennivå
- så långt det är möjligt förebygga att smittsamma infektioner förs vidare mellan människor på
asylboenden
- bidra till att verksamhetsutövare och personal får kunskap om gällande hygienkrav
Projektet startade under våren 2017 och inlkluderar 7 olika asylboenden i Göteborgsområdet.
Examensarbete innebär att utvärdera projektet och om/hur det har bidragit till följande:
- Ändrad praxis
- Ändrad attityd
- Ökad kunskap
Examensarbetet kommer att innefatta enkätundersökning, djupintervjuer samt studiebesök.
Examensarbetets syftar inte till att fokusera på själva smittspridningen utan på hur ökad information
och kunskap påverkar de anställdas hygienrutiner.

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Förkunskaper

Examensarbetet är lämpligt för dig som läser en utbildning med inriktning mot miljö eller hälsa. Det
är meriterande om du har kunskap inom psykologi eller beteendevetenskap.
Omfattning
Examensarbetet kan anpassas både till kandidat och mastersnivå.
Ort
Göteborg
Reseersättning inom Västra Götaland
Nej
Kontaktperson Miljöbron
Helena Callstam, tel. 0766 – 12 17 50
Ansökan
Fyll i formuläret på Miljöbrons hemsida. Klicka här för att komma direkt till anmälan. Om du önskar
genomföra uppdraget med en vän, ange vem.
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!
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