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Checklista för kompetens inom specialiteten Vårdhygien 

 

Specialistutbildning i Vårdhygien 

Vårdhygien är en tilläggsspecialitet där basspecialiteten kan vara antingen 

Infektionssjukdomar eller Klinisk mikrobiologi. Specialistutbildningen är målstyrd. De 

formella målen är fastställda av Socialstyrelsen och ingår i föreskriften SOSFS 2015:8. 

Bakgrund 

Checklista för kompetens inom specialiteten Vårdhygien utarbetades av medlemmar i 

Svensk Förening för Vårdhygiens Läkarsektion och fastställdes av sektionens styrelse 2014. 

Den var då anpassad till Socialstyrelsens första version av ny föreskrift för läkares 

specialistutbildning. Socialstyrelsen publicerade aldrig denna första version utan gjorde en 

omarbetning av föreskriften som under namnet SOSFS 2015:8 beslutades i februari 2015 

och trädde i kraft den 1 maj 2015. Checklistan har därefter genomgått en mindre revision så 

att den stämmer överens med Delmål c för specialiteten Vårdhygien i SOSFS 2015:8. 

Checklistan överläts i maj 2016 från Läkarsektionen inom SFVH till Svenska 

Hygienläkarföreningen. Checklistan kan revideras efter beslut i Svenska 

Hygienläkarföreningens styrelse. 

Checklistan som arbetsredskap 

Checklistan är ett förtydligande av vilka kunskaper och färdigheter som ska uppnås under 

specialistutbildningen. Dessa har relaterats till delmål c1- c12 i målbeskrivningen i SOSFS 

2015:8. Checklistan ska kunna användas av ST-läkare, handledare, studierektor och 

verksamhetschef för att planera specialistutbildningen samt för att stämma av att 

kompetenskraven i samtliga delmål uppnåtts. Checklistan ersätter inte målbeskrivningen 

utan ska ses som ett komplement. Varje ST-läkare och handledare bör läsa socialstyrelsens 

målbeskrivning. 

I målbeskrivningens c-mål finns fyra metoder för lärande: Klinisk tjänstgöring under 

handledning, Auskultation, Deltagande i en eller flera kurser och Teoretiska studier. I 

checklistan används samma lärandemetoder. De metoder för lärande som anges för 

respektive delmål i målbeskrivningen är obligatoriska. Det innebär att om ”kurs” anges som 

lärandemetod för ett delmål så ska ST-läkaren få möjlighet att gå minst en 

(kvalitetsgodkänd) kurs som täcker ett/flera (men inte nödvändigtvis alla) av de kunskaps- 

och färdighetsområden som beskrivs i checklistan för samma delmål.  

I checklistan har vi skrivit in ”kurs” som lärandemetod för varje kunskaps-/färdighetsområde 

som ingår i de delmål där kurs är obligatorisk. Detta innebär inte att ST-läkaren behöver gå 

en kurs för varje moment, utan kan ses som en påminnelse om att läkaren måste gå minst 
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en (kvalitetsgodkänd) kurs med anknytning till delmålet.  Därutöver kan en kurs eller 

kongress i många fall vara ett bra komplement till tjänstgöring och teoretiska studier (gäller 

alla delmål).  

Den som är specialist i Infektionssjukdomar har sannolikt redan tillägnat sig de kunskaper 

och färdigheter som beskrivs under delmål c1. För den som är specialist i Klinisk 

mikrobiologi gäller motsvarande för delmål c2 och c3. Utifrån basspecialitet kan därför 

mycket av det som ingår i delmål c1, c2 och c3 ”bockas av” redan vid inledningen av 

specialistutbildningen i Vårdhygien.  Det är dock viktigt att den blivande specialisten får 

möjlighet att komplettera utbildningen inom delmål c1 respektive c2 och c3 om hon/han 

behöver – ”avbockning” får inte ske med automatik. 

Såväl klinisk tjänstgöring som deltagande i kurs med relevant innehåll måste styrkas för 

varje delmål c1 – c12 för alla som önskar få bevis om specialistkompetens i Vårdhygien. 

Kurs 

Kurs kan anordnas av högskola/universitet, landsting/region eller fristående 

utbildningsanordnare. SK-kurser är statligt finansierade och upphandlade av Socialstyrelsen 

och finns i en katalog på Socialstyrelsens hemsida. Dessa kurser utgör omkring 20 % av det 

totala utbudet. De är kvalitetsgranskade genom upphandlingsförfarandet. Andra kurser bör, 

men behöver inte, vara kvalitetsgranskade. Kvalitetsgranskning utförs av Lipus mot avgift. 

Lipus publicerar på sin hemsida en katalog över de kurser som de granskat. 

Varje kurs, oavsett om den är formellt kvalitetsgranskad eller inte, bör baseras på ett 

kursämne. 

Kursämne 

Socialstyrelsen informerar om kursämnen på http://www.socialstyrelsen.se/lakarnas-

st/sokkursamnenst/om-kursamnen-utbildningsstod. 

För specialiteten Vårdhygien har medlemmar i Svensk Förening för Vårdhygiens 

Läkarsektion utformat sju kursämnen för delmålen c4 – c12 i enlighet med Socialstyrelsens 

metod och pedagogiska utgångspunkter. Varje kursämne är relaterat till ett eller flera 

delmål enligt tabellen nedan. För delmålen c2 och c3 rekommenderar vi kurser baserade på 

kursämnen som tidigare utformats för specialiteterna Klinisk mikrobiologi respektive 

Infektionssjukdomar. 

Kursämnena publiceras på Socialstyrelsens hemsida.  
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Blåmarkerade delmål har krav på genomförd kurs enligt målbeskrivningen i SOSFS 2015:8. 

Delmål c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 

Kursämne             

Författningar med vårdhygienisk 
relevans 

          x  

Kvalitets- och förbättringsarbete 
inom vårdhygien 

    x x      x 

Rengöring, desinfektion och 
sterilisering 

       x  x   

Infektionsepidemiologi med 
inriktning mot vårdhygien och 
smittskydd 

   x x  x      

Medicintekniska produkter och 
annan utrustning 

       x  x   

Vårdhygieniska aspekter på lokaler 
inom vård och omsorg 

        x    

Vårdrelaterade  
infektioner 

   x x  x       

Grundläggande klinisk 
mikrobiologi (Samma kursämne 
som Klinisk mikrobiologi) 

 x           

Antimikrobiell terapi (Samma 
kursämne som 
Infektionssjukdomar) 

 x           

Diagnostiska metoder (Samma 
kursämne som Klinisk 
mikrobiologi) 

  x          

 

 

 

 

 

 


