
 

 

Kursämne för delmål c11 

Delmål c11: 

Den specialistkompetenta läkaren ska: 

─ kunna  llämpa lagar och andra föreskri er som gäller för specialiteten, inklusive ha kunskap om annan 

relevant lagstiftning 

Kursämne: Författningar med vårdhygienisk relevans 

Målgrupp      När i utbildningen  Ämnets innehåll svarar mot 
delmål 

Vårdhygien  Mitten‐sent  Till stor del: c11 

 

Kurser i detta ämne syftar till att ST‐läkaren utvecklar sin kompetens i att tillämpa lagar 

och andra föreskrifter som är relevanta för specialiteten. 

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST‐läkaren kan: 

 Redogöra för begreppet ”God hygienisk standard” enligt Hälso‐ och sjukvårdslagen. 

 Redogöra för smittskyddsläkares, behandlande läkares och patienternas skyldigheter enligt 

smittskyddslagen, smittskyddsförordningen samt Socialstyrelsens och 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter.  

 Redogöra för och tillämpa regelverket för smittspårning. 

 Identifiera mikrobiologiska arbetsmiljörisker och hantera dessa enligt Arbetsmiljöverkets 

föreskrift. 

 Värdera livsmedelshygieniska risker inom hälso‐ och sjukvården utifrån Livsmedelsverkets 

föreskrifter. 

 Översiktligt redogöra för regelverket kring offentlig upphandling. 

 Redogöra för begreppet ”medicintekniska produkter” och Läkemedelsverkets föreskrifter 

gällande dessa produkter. 

 Tillämpa författningen ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” i det 

vårdhygieniska arbetet. 

 Redogöra för Patientsäkerhetslagens tillämpning inom vårdhygien. 

 Redogöra för och tillämpa Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens föreskrifter av 

vårdhygienisk relevans. 

 Problematisera möjliga målkonflikter mellan individens rätt till integritetsskydd och 

organisations‐ och samhälleliga behov inom vårdhygiens arbetsområde. 

 Diskutera och värdera möjliga etiska och psykologiska konsekvenser för enskilda vårdtagare 

när åtgärder för att förhindra smittspridning vidtas. 

   



 

 

Kursämne för delmål c5, c6, och c12 

Delmål c5: Den specialistkompetenta läkaren ska 
- behärska principer och metoder för att förebygga, utreda och handlägga sjukdomsutbrott och 

smittspridning 

Delmål c6 (där kurs inte krävs): Den specialistkompetenta läkaren ska 
- behärska metoder och principer för att förebygga vårdrelaterade infektioner 

Delmål c12 (där kurs inte krävs): Den specialistkompetenta läkaren ska:  
- kunna arbeta med rådgivning, stöd och kvalitetssäkring gentemot medarbetare, chefer och vårdgivare 

samt centrala funktioner inom landsting eller region 

 

Kursämne: Kvalitets- och förbättringsarbete inom vårdhygien 

Målgrupp När i utbildningen Ämnets innehåll svarar 
mot delmål 

Vårdhygien Mitten-sent Till stor del: c5, c6, c12 
 

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren utvecklar sin kompetens i hur ett 
systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete inom det vårdhygieniska området kan 
planeras, genomföras och följas upp samt vilka faktorer som hindrar respektive 
underlättar ett sådant arbete. 

Mer specifikt syftar kurs i ämnet att ST-läkaren kan: 

 Beskriva vårdhygiens plats, funktion och arbetsuppgifter i landstingsorganisationen 
och i relation till smittskyddsorganisationen. 

 Beskriva metoder för att mäta följsamhet till gällande regelverk och rutiner. 
 Redogöra för hur metoder för händelseanalys och riskanalys kan tillämpas i arbetet 

med att minska vårdrelaterade infektioner och sjukdomsutbrott. 
 Beskriva hur metoder för förändringsarbete och implementering kan tillämpas i arbetet 

med att minska vårdrelaterade infektioner. 
 Redogöra för framgångsfaktorer och hinder för systematiskt kvalitetsarbete inom det 

vårdhygieniska området.  

   



 

 

Kursämne för delmål c8 och c10 

Delmål c8: 
Den specialistkompetenta läkaren ska 
- behärska principer och val av metoder för rengöring, desinfektion och sterilisering i vården 

Delmål c10: 
Den specialistkompetenta läkaren ska 
- behärska vårdhygieniska principer för urval, underhåll och skötsel av utrustning inom vården. 

 
Kursämne: Rengöring, desinfektion och sterilisering 

Målgrupp När i utbildningen Ämnets innehåll svarar 
mot delmål  

Vårdhygien Tidigt-mitten Till stor del: c8 
Till viss del: c10 

 

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren utvecklar sin kompetens om metoder för 
rengöring, desinfektion och sterilisering av ytor och föremål inom vården, för 
att kunna ge råd och rekommendationer om hur och när dessa metoder ska användas. 

Mer specifikt syftar kurs i ämnet till att ST-läkaren kan: 

 Beskriva olika metoder för rengöring av ytor och föremål samt hur metoderna kan 
utvärderas. 

 Beskriva olika metoder för desinfektion av ytor och föremål samt hur metoderna kan 
utvärderas och kvalitetssäkras. 

 Redogöra för klassificering av olika kemiska desinfektionsmedel. 
 Beskriva olika metoder för sterilisering av föremål samt hur metoderna kan 

utvärderas. 
 Översiktligt redogöra för regelverket för steriliseringsverksamhet. 
 Beskriva steriliseringsverksamhetens arbetsrutiner och materialflöden. 
 Redogöra för hur medicintekniska produkter indelas i olika renhetsgrader.  
 Bedöma vilka val av metoder för rengöring, desinfektion och sterilisering som är 

lämpliga för olika verksamheter inom vård och omsorg. 
 Redogöra för tillförlitliga informationskällor om medel och metoder för desinfektion 

och sterilisering. 

 

 

 

  



 

 

Kursämne för delmål c4, c5 och c7 

Delmål c4 (där kurs inte krävs): 
Den specialistkompetenta läkaren ska 
- behärska kunskapen om hur spridning av mikrobiologiska agens sker inom vården 

Delmål c5: 
Den specialistkompetenta läkaren ska 
- behärska principer och metoder för att förebygga, utreda och handlägga sjukdomsutbrott och smittspridning 

Delmål c7: 
Den specialistkompetenta läkaren ska 
- behärska principer och metoder för infektionsepidemiologisk övervakning 

 

Kursämne: Infektionsepidemiologi med inriktning mot vårdhygien och smittskydd 

Målgrupp När i utbildningen Ämnets innehåll svarar 
mot delmål  

Vårdhygien Mitten-sent Till stor del: c5, c7 
Till viss del: c4 

 

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren utvecklar sin kompetens om 
grundläggande förhållanden hos smittsamma sjukdomars epidemiologi, principer och 
metoder för utbrottsutredning samt principer och metoder för övervakning av 
infektioner inom vård och omsorg och övriga samhällssektorer. Kurs i ämnet syftar 
också till att förbereda ST-läkaren för att kunna ge råd och rekommendationer om hur 
och när dessa metoder ska användas samt för att kunna initiera och leda 
utbrottsutredningar. 

Mer specifikt syftar kurs i ämnet till att ST-läkaren kan: 

 Beskriva definitioner och begrepp inom infektionsepidemiologin 

 Redogöra för socioekonomiska, geografiska och biologiska faktorer, som kan påverka 
riskerna vid lokala och globala utbrott 

 Redogöra för de principiella skillnaderna mellan smittsamma sjukdomars och till 
exempel livsstils- och cancersjukdomars epidemiologi 

 Beskriva och motivera olika epidemiologiska metoder i samband med 
utbrottsutredning  

 Beskriva skillnaden mellan systematisk övervakning och tillfällig insamling av 
information och den ändamålsenliga användningen av dessa 

 Beskriva och motivera olika aktörers ansvar och befogenheter för att förebygga och 
bekämpa utbrott av smittsamma sjukdomar i olika samhällssektorer 

 Välja lämplig studiedesign för olika infektionsepidemiologiska problem 

 Genomföra enkla beräkningar av utfallsmål och använda enkla analysprogram såsom 
EpiSheet eller motsvarande 

 Planlägga, genomföra och rapportera utbrottsutredning 



 

 

 Organisera och genomföra systematisk övervakning med insamling, sammanställning, 
kvalitetssäkring, analys, tolkning och återkoppling av resultat från 
övervakningssystem 

 Resonera och argumentera kring styrkor och begränsningar hos mikrobiologiska 
analysmetoder och andra epidemiologiska verktyg, särskilt de som används för 
förebyggande smittskyddsarbete, kvalitetskontroller samt infektionsepidemiologiska 
undersökningar och forskning vid utbrottsutredningar.  

   



 

 

Kursämne för delmål c10 och c8 

Delmål c10: 
Den specialistkompetenta läkaren ska 
- behärska vårdhygieniska principer för urval, underhåll och skötsel av utrustning inom vården. 

Delmål c8: 
Den specialistkompetenta läkaren ska 
- behärska principer och val av metoder för rengöring, desinfektion och sterilisering i vården 

 

Kursämne: Medicintekniska produkter och annan utrustning 

Målgrupp När i utbildningen Ämnets innehåll svarar 
mot delmål  

Vårdhygien Tidigt-mitten Till stor del: 10 
Till viss del: 8 

 

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren utvecklar sin kompetens om hur 
medicintekniska produkter och annan utrustning inom vård och omsorg bör väljas, 
underhållas och skötas ur ett vårdhygieniskt perspektiv, för att kunna ge råd och 
rekommendationer inför anskaffning och under drift. 

Mer specifikt syftar kurs i ämnet till att ST-läkaren kan: 

 Tillämpa vårdhygieniska aspekter vid val av medicintekniska produkter och annan 
utrustning för specifik vårdverksamhet 

 Översiktligt redogöra för regelverket kring standarder för medicintekniska produkter 
och sådan personlig skyddsutrustning som är relevant inom vården 

 Identifiera standarder för specifika medicintekniska produkter och personlig 
skyddsutrustning samt ge råd om deras tillämpning vid upphandling samt vid 
användning av sådana produkter inom vård och omsorg 

 Utforma lämpliga kontrollprogram för desinfektionsutrustning 
 Bedöma mikrobiologiska resultat i kontrollprogram för desinfektionsutrustning samt 

vid avvikande resultat föreslå lämpliga åtgärder. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Kursämne för delmål c9 

Delmål c9: 
Den specialistkompetenta läkaren ska: 
─ behärska vårdhygieniska principer för planering, utformning och underhåll av lokaler inom vårdinrättningar 

 

Kursämne: Vårdhygieniska aspekter på lokaler inom vård och omsorg 

Målgrupp När i utbildningen Ämnets innehåll svarar 
mot delmål 

Vårdhygien Mitten-sent Till stor del: c9 
 

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren utvecklar sin kompetens i att ge råd och 
rekommendationer om vårdhygieniska aspekter i frågor som rör byggprocesser i lokaler 
inom vård och omsorg. 

Mer specifikt syftar kurs i ämnet till att ST-läkaren kan: 

 Beskriva byggprocessen och de aktörer som är involverade i denna 
 Redogöra för de lagar och författningar som styr utformningen av vårdlokaler 
 Redogöra för tillförlitliga informationskällor om vårdhygieniska aspekter på 

byggprocesser och vårdlokaler 
 Redogöra för hygienklassificering av vårdlokaler 
 Utifrån en riskbedömning ge råd om förebyggande åtgärder för att förhindra smitta, till 

exempel luftburen och vattenburen, under byggprocesser 
 Beskriva vårdhygieniska principer för flöden (patienter, personal, gods och avfall) 

inom vård och omsorg   
 Bedöma risker för smittspridning inom vård och omsorg och utifrån detta ge råd om 

planering, utformning och materialval för lokaler 
 Redogöra för ventilationsprinciper och ventilationskrav för olika typer av lokaler inom 

vård och omsorg 
 Bedöma hur lokaler inom vård och omsorg bör planeras, utformas och inredas för att 

främja adekvat lokalvård 

 

 

   



 

 

Kursämne för delmål c4, c5 och c6 

Delmål c4 (där kurs inte krävs): 
Den specialistkompetenta läkaren ska 
- behärska kunskapen om hur spridning av mikrobiologiska agens sker inom vården 
 
Delmål c5: 
Den specialistkompetenta läkaren ska 
- behärska principer och metoder för att förebygga, utreda och handlägga sjukdomsutbrott och smittspridning 
 
Delmål c6 (där kurs inte krävs): 
Den specialistkompetenta läkaren ska 
- behärska principer och metoder för att förebygga vårdrelaterade infektioner 

 

Kursämne: Vårdrelaterade infektioner 

Målgrupp När i utbildningen Ämnets innehåll svarar 
mot delmål  

Vårdhygien Tidigt-mitten Till stor del: c4, c5, c6 
 

 

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren utvecklar sin kompetens i att förebygga, 
utreda och handlägga sjukdomsutbrott, smittspridning och vårdrelaterade infektioner 
inom vård och omsorg. Ämnet syftar också till att ST-läkaren kan ge råd och 
rekommendationer om vilka metoder som är lämpliga att använda. 

Mer specifikt syftar kurs i ämnet till att ST-läkaren kan: 

 Beskriva smittvägar för olika smittämnen inom vård och omsorg 

 Beskriva olika typer av vårdrelaterade infektioner 

 Redogöra för metoder som används för att förebygga smittspridning inom vård och 
omsorg 

 Redogöra för metoder som används för att förebygga olika typer av vårdrelaterade 
infektioner 

 Beskriva vårdrelaterade infektioners epidemiologi 

 Redogöra för hur man tidigt upptäcker anhopningar eller utbrott av vårdhygieniskt 
viktiga agens inom vård och omsorg 

 Utreda och ge råd om smittspårning och preventiva åtgärder vid sjukdomsutbrott inom 
vård och omsorg 

 Redogöra för var man kan söka fakta om hur vårdrelaterade infektioner kan 
förebyggas och hur sjukdomsutbrott kan förebyggas och handläggas  

 Redogöra för hur mikrobiologisk provtagning kan användas för att identifiera 
smittbärare samt värdera nytta kontra kostnader vid sådan provtagning 

 Förklara principer och metoder för att förebygga vårdrelaterade infektioner för 
medarbetare och chefer inom vård och omsorg 

 Bedöma och prioritera isoleringsbehov för patienter med smittsamma sjukdomar eller 
bärarskap av multiresistenta bakterier 



 

 

 Redogöra för kvalitetskrav som gäller för dricksvatten, bassängvatten och vatten för 
tillredning av dialysvätska samt tolka analyssvar. 

 Bedöma vilka åtgärder som är lämpliga utifrån vårdhygieniska, ekonomiska och 
resursmässiga perspektiv vid sjukdomsutbrott, smittspridning och anhopning av 
vårdrelaterade infektioner. 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

Blåmarkerade delmål har krav på genomförd kurs enligt målbeskrivningen i SOSFS 2015:8. 

Kursämne  1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11  12  R Ö

Författningar med vårdhygienisk 
relevans 

  x    x

Kvalitets‐ och förbättringsarbete inom 
vårdhygien 

x x     x  x

Rengöring, desinfektion och 
sterilisering 

x x      x

Infektionsepidemiologi med inriktning 
mot vårdhygien och smittskydd 

  x x x       x

Medicintekniska produkter och annan 
utrustning 

x x      x

Vårdhygieniska aspekter på lokaler 
inom vård och omsorg 

x        x

Vårdrelaterade infektioner   x x x       x

Grundläggande klinisk mikrobiologi 
(Samma kursämne som Klinisk 
mikrobiologi) 

x       X

Antimikrobiell terapi (Samma 
kursämne som Infektionssjukdomar) 

x       X

Diagnostiska metoder (Samma 
kursämne som Klinisk mikrobiologi) 

x       X

 

De rekommenderade kursämnena bör tillsammans utgöra en bra grund för att ST‐läkaren kan nå 

målen för sin specialiseringstjänstgöring (där det är lämpligt att gå kurs). Övriga kursämnen är 

kompletterande ämnesområden för ST‐läkare som inte har möjlighet till en viss specifik 

sidotjänstgöring eller subspecialiserar sig.  

Socialstyrelsen publicerar i dagsläget inte om kursämnena är rekommenderade eller ej. Eventuellt 

kan det komma att bli aktuellt i framtiden. Vi har i dagsläget fått prioritera vilken information som 

publiceras, p.g.a. vissa begränsningar i vårt system för webbplatsen. Informationen om ett kursämne 

är rekommenderat eller inte beaktas däremot vid de tillfällen då Socialstyrelsen utreder behov och 

upphandlar kurser riktade till ST‐läkare.   


