INBJUDAN HALT 2021

Dags igen för HALT
– ett stöd i patientsäkerhetsarbetet!
Tiden med pandemin har ännu tydligare visat betydelsen av att arbeta systematiskt med smittförebyggande åtgärder inom vård- och omsorg.
Genom att delta i HALT får verksamheter inom äldreoch funktionshinderomsorgen tillgång till en metod som
ger stöd för att på ett strukturerat sätt samla in information om vårdrelaterade infektioner, riskfaktorer, vårdtyngd samt antibiotikaanvändning – data som är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet.
Deltagare och tidpunkt för mätningen

Förberedelser inför mätningen
Utse en ansvarig person på enheten som praktiskt ska genomföra mätningen.
Ni förbereder er bäst genom att:

• Gå igenom presentationen Hur utför jag en mätning?
• Se på instruktionsfilmerna hur inmatning av data fungerar.

• Testa metoden genom att göra några fallövningar.
Allt utbildningsmaterial kring mätningen hittar du här.

Alla Sveriges kommuner och särskilda boenden är
välkomna att delta. Mätningen sker i det nationella
kvalitetsregistret Senior alert och genomförs en valfri
dag under vecka 46-47 (15-26 november). Ingen
föranmälan behövs. HALT-modulen öppnas automatiskt
måndagen den 15 november och blir tillgänglig för
respektive enhet i Senior alert.

Folkhälsomyndigheten och Senior alert anordnar digitala frågestunder inför mätning där den som ska utföra mätningen
har möjlighet att ställa frågor. Frågestunderna hålls vid
nedanstående datum. Välj det datum som passar dig bäst.

Vill du veta mer om HALT - inbjudan

• Datum och tid

Folkhälsomyndigheten och Senior alert anordnar en kort
introduktion, Nyfiken på HALT, vid nedanstående tillfällen. Välj det datum som passar dig bäst.

• Datum och tid

14/9, 14.30–15.15

• Datum och tid

16/9, 9.00–9.45

Tillfällena är framförallt till för dig som inte tidigare deltagit i HALT och vill veta mer.
Anmälan till Nyfiken på HALT och mer information.

Frågestund inför mätningen – inbjudan

• Datum och tid

9/11, 14.30–15.15
11/11, 14.30–15.15

Anmälan och mer information inför mätningen.
Mer information

Svenska HALT: https://www.folkhalsomyndigheten.se/halt
Senior alert: https://plus.rjl.se/senioralert
Kontakt: halt@folkhalsomyndigheten.se

