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Delmål med kurskrav (målbeskrivningen)
Den specialistkompetenta läkaren ska: 

c2: behärska ämnesområdet mikrobiologiska agens inklusive mekanismer för resistensutveckling och hur 
resistensutveckling kan förebyggas

C3: kunna handlägga diagnostik av mikrobiologiska agens inklusive metoder för typning

C5: behärska principer och metoder för att förebygga, utreda och handlägga sjukdomsutbrott och smittspridning i 
vården

C7: behärska principer och metoder för infektionsepidemiologisk övervakning

C8: behärska principer och val av metoder för rengöring, desinfektion och sterilisering i vården

C9: behärska vårdhygieniska principer för planering, utformning och underhåll av lokaler inom vårdinrättningar

C10: behärska vårdhygieniska principer för urval, underhåll och skötsel av utrustning inom vården

C11: kunna tillämpa lagar och andra föreskrifter som gäller för specialiteten, inklusive ha kunskap om annan relevant 
lagstiftning



C- mål, med 
kurs 

Antal personer som uppskattas behöva gå denna 
kurs de närmsta 2 åren: (Svar som kom in under 
höstmötet 2018 var följande)

2 Mikrobiologiska agens 7

3 Diagnostik av 
mikrobiologiska agens

10

5 Smittspridning/utbrott 20

7 Infektionsepidemiologisk
övervakning

19

8 Rengöring, desinfektion 
och sterilisering

14

9 Lokaler inom 
vårdinrättningar

15

10 Utrustning inom vården 12

11 Juridik 13

Behovsanalys från föregående höstmöte (-18)



Behovsanalys till Socialstyrelsen 
2021-2022

30st läkare ger oss möjlighet till 1 SK-kurs /år (3-5dagar) utöver de SK-kurser som ges till andra ST-
läkare så som ”Infektionsepidemiologi, smittskydd och vårdhygien”.

Vi har i år skickat in att vi vill ha 2 kortare SK-
kurser/år som går vart annat år. 

1. Författningar med vårdhygienisk relevans, 

2. Vårdhygieniska aspekter på lokaler inom vård 
och omsorg. 

3. Medicintekniska produkter och annan 
utrustning, 

4. Rengöring, desinfektion och sterilisering, 



Sammanställning hösten 2019

Kurs inom: Antal intresserade

Författningar med vårdhygienisk relevans, 15

Medicintekniska produkter och annan 

utrustning, 

16

Rengöring, desinfektion och sterilisering 22

Vårdhygieniska aspekter på lokaler inom vård 

och omsorg

19



Lägesrapport (Svenska kurser)
Kommande och pågående utbildningar (finns även på hemsidan): 

- SK-kurs i ”Infektionsepidemiologi, smittskydd 
och vårdhygien” Göteborg 14-18 sept 2020 

- Magisterprogram i Smittskydd och vårdhygien, 
högskolan i Skövde

- Nordisk magisterutbildning i Smittskydd och 
Vårdhygien, Göteborgs universitet. (Jon E. M.)

- ”Ny” kurs på FoHM?? 



• Jon Edman Möller informerar om Nordisk 
magisterutbildning i Smittskydd och 
Vårdhygien

• Ander Johansson informerar: ESCMID/EUCIC
kurser



Övriga frågor:

Ann T


