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Förord 
 
Denna utredning har genomförts på uppdrag av Ämbetsmannakommittén för social- och 

hälsofrågor vid Nordiska ministerrådet. Uppdraget, daterat 10 mars 2014, initierades som en 

konsekvens av beslutet om att lägga ned Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Syftet 

med utredningen är att ge förslag på ett fortsatt nordiskt samarbete angående utbildning inom 

området ” infektionssygdomme/hospitalshygiejne”, som i utredningen benämns 

smittskydd/vårdhygien.  

 

Uppdraget har genomförts av en arbetsgrupp bestående av ordförande Haraldur Briem, 

chefsepidemiolog vid Helsedirektoratet på Island, Jette Holt, hygiensjuksköterska, cand.pæd. 

pæd vid Statens Serum Institut i Danmark, Outi Lyytikäinen, forskningsprofessor vid 

Nationella institutet för hälsa och välfärd i Finland, Mari Kanerva, läkare inom medicin och 

infektionssjukdomar vid Helsingfors Universitetssjukhus i Finland, William Smith, 

hygiensjuksköterska vid Landssjukrahusid på Färöarna, Nina Kristine Sorknes, senior 

rådgivare vid Nationella folkhälsoinstitutet i Norge, Anders Tegnell, avdelningschef vid 

Folkhälsomyndigheten i Sverige, Mikaela Augustssen vid Statens Institut for Folkesundhed 

på Grönland (fram till 30 juli), Astrid Utterström, senior rådgivare vid Nordiska 

ministerrådets sekretariat och Anita Linell, sekreterare. 

 

Under utredningens gång har ett antal intressenter kontaktats för att få in underlag till 

rapporten och för att stämma av förslag rörande den framtida utformningen av nordisk 

samverkan angående utbildning om smittskydd/vårdhygien. Arbetsgruppen vill rikta ett varmt 

tack till företrädare för myndigheter och organisationer i de nordiska länderna, som trots stor 

tidspress vid många av kontakterna, bidragit på ett mycket förtjänstfullt sätt. 

 

Vår förhoppning är att rapporten ska ge ett bra underlag för Ämbetsmannakommittén för 

social- och hälsofrågor inför beslut om framtida nordiskt samarbete angående 

smittskydd/vårdhygien. 

 

 

Reykjavik, 30 september 2014 

 

Haraldur Briem 

 

Ordförande 
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Sammanfattning 
Denna rapport har tagits fram av en nordisk arbetsgrupp på uppdrag av Ämbetsmannakommittén för 

social- och folkhälsofrågor vid NMR. Arbetsgruppens uppdrag har varit att lägga förslag på ett 

nordiskt samarbete om vidareutbildning för yrkesverksamma inom området smittskydd/ 

vårdhygien. Nedan redovisas arbetsgruppens förslag. 

 

Utbildningens innehåll och utformning 
Arbetsgruppen har gjort tolkningen att det handlar om en utbildning inom smittskydd/vårdhygien 

omfattande 60 ECTS på avancerad nivå enligt Bolognaprocessen som ger möjlighet till uttag av 

magisterexamen (60 ECTS) och som ger behörighet för fortsättning till en masterexamen (120 

ECTS). En utbildning omfattande 60 ECTS på avancerad nivå benämns olika i de skandinaviska 

länderna t.ex. master-, magister- och diplomutbildning. 

 

Inträdeskrav är minst kandidatexamen eller en vårdrelaterad utbildning t.ex. som sjuksköterska och 

läkare. Företräde ges för sökande med minst två års yrkesverksamhet. Vid utformningen av 

utbildningen och val av kurser har arbetsgruppen haft att ta hänsyn till att 

– utbildningen ska passa in i studiesystemen som ser olika ut i de nordiska länderna 

– olika yrkesgrupper kan ha olika behov när det gäller att läsa enstaka kurser eller att gå igenom ett 

helt program med examensarbete  

– länderna har olika önskemål när det gäller fokusering på smittskydd respektive vårdhygien.   

För att tillgodose dessa olika behov föreslår arbetsgruppen en utbildning med vissa valmöjligheter. 

Utbildningen börjar med gemensamma obligatoriska kurser. Därefter finns möjlighet att välja kurser 

med inriktning mot smittskydd respektive vårdhygien. Vidare finns möjligheten att välja ett 

examensarbete värt 15 ECTS alternativt att läsa fler kurser för att sammanlagt få 60 ECTS.  

 

Undervisningen ska bestå av föreläsningar, gruppövningar, individuella uppgifter, seminarier och 

handledning. Utbildning ska ges i form av ”blended learning”, dvs. i form av föreläsningar, 

dialogbaserad inlärning med grupparbeten och presentation samt distansutbildning med seminarier och 

möten. Undervisningsspråk bör vara engelska och skandinaviska.  

 

Process för att hitta den lämpligaste aktören som kan genomföra utbildningen  
Efter att ha övervägt tre olika processer föreslår arbetsgruppen uppdragsutbildning. Motivet är att det 

är den process som jämfört med de andra alternativen är minst tidskrävande att planlägga, 3 – 6 

månader. Den innebär också bäst möjligheter för beställaren/uppdragsgivaren att vara med och 

påverka utbildningens innehåll och utformning genom den dialog som genomförs med den tilltänkta 

uppdragstagaren (lärosätet). Arbetsgruppen föreslår vidare att NMR har rollen som 

beställare/uppdragsgivare och delegerar till en arbetsgrupp med representanter för de nordiska 

länderna att genomföra beställningen av uppdragsutbildningen. De juridiska regelverken och 

ekonomiska förutsättningarna för uppdragsutbildning i respektive nordiskt land bör gås igenom innan 

beställarprocessen påbörjas. 

 

Under beställarprocessen av uppdragsutbildning är det initialt möjligt att förhandla med flera lärosäten 

tills man väljer att gå vidare med ett av dem som får huvudansvar för utbildningen. Därefter tar detta 

lärosäte kontakt med övriga länders lärosäten som kan tänkas genomföra hela kurser eller 

föreläsningar på del av kurs. Huvudansvarigt lärosäte tar emot hela beloppet för utbildningen från 

NMR. Huvudansvarigt lärosäte arvoderar lärare mm. och står för andra kostnader i samband med 
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undervisningens bedrivande i de andra länderna, baserat på samarbetsavtal. Vid uppdragsutbildning är 

det tillåtet att finansiera utbildningen med studieavgifter som tas ut av den studerandes arbetsgivare. 

 

Behov av budget, årlig kostnad för drift, finansiering och kostnadsfördelning mellan 

nordiska länder.  
Arbetsgruppen gör bedömningen att kostnaden för att genomföra den föreslagna utbildningen som 

innehåller kurser motsvarande 75 ECTS (extra valbara kurser värda 15 ECTS ingår) är cirka 2,0 – 2,4 

MSEK. Utbildningen ges på halvfart. Det finns flera olika möjligheter att sänka denna kostnad i 

samband med beställning av utbildningen. Tre exempel på detta är andelen distansundervisning, att 

arbetsgivarna till de studerande betalar en studieavgift för utbildningen eller att utbildningen ingår i 

lärosätets ordinarie sortiment vilket kan minskar kostnaden för planering mm.  

 

Den årliga kostnaden för drift är beroende av om utbildningen ges på hel- eller deltid samt hur ofta en 

ny utbildning startar. Arbetsgruppen föreslår att utbildningen ges på halvfart, 15 ECTS per termin och 

att en ny utbildning inledningsvis startar varje år. Då blir driftskostnaden för 2,0 -2,4 MSEK per år. 

Arbetsgruppen föreslår vidare att arbetsgivaren betalar en kursavgift för den studerande vilket innebär 

att den del av driftskostnaden som belastar NMR kommer att vara betydligt lägre än det angivna 

beloppet. 

 

När det gäller kostnadsfördelningen för utbildningen mellan de nordiska länderna har arbetsgruppen 

undersökt två fördelningsalternativ, utifrån folkmängd och utifrån antal studerande. Alternativet 

folkmängd ger en förutsägbar kostnad och möjlighet att avsätta en korrekt budget, medan framtida 

antal studerande innebär stora svårigheter att förutsäga budgeten för respektive land eftersom antalet 

ofta blir känt efter att budgetprocessen är genomförd. Arbetsgruppen föreslår därför att fördelning av 

kostnader sker utifrån folkmängd under de första fyra åren. Därefter föreslås en övergång till en 

fördelning av kostnader baserat på ett medelvärde för de senaste fyra årens antal studerande för 

respektive land. 

 

Styrning av utbildningen, kostnad för etablering mm. 

Arbetsgruppen föreslår följande. Om Ämbetsmannakommittén för social- och hälsofrågor väljer att 

utse en styrgrupp med representanter för de nordiska länderna som beställer utbildningen, bör denna 

grupp även få i uppdrag att följa utbildningen och dess utvärderingar och ge återkoppling till 

uppdragstagaren (lärosätena), även att ge inspel utifrån ländernas ändrade behov som kan vara 

beroende av omvärldsutvecklingen. Denna grupp bör även få i uppdrag att utse vilka som ska antas till 

utbildningen eftersom det är uppdragsgivaren som ska göra detta vid uppdragsutbildning.  

 

När det gäller kostnad för etablering av samarbetet om utbildning föreslår arbetsgruppen att NMR 

avsätter en budget på 200 000 – 400 000 SEK för arbetsgruppens omkostnader och för att vid behov 

kunna anlita juridisk expertis förutom den som finns vid departement och myndigheter. Det kan 

behövas för att göra jämförande analyser av lagar och regelverk mellan länderna. Alternativet är att 

NMR:s sekretariat gör detta.  

 

Det är viktigt att den utbildning i smittskydd/vårdhygien som startas på nytt är förenlig med de 

nordiska ländernas lagar och förordningar och andra regelverk som kan kopplas till den föreslagna 

utbildningen. 
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1. Bakgrund 
 

1.1 Uppdraget 
Uppdraget för denna utredning är (1): 

Mandat for arbejdsgruppe - nordisk samarbejde om uddannelse 

angående infektionssygdomme/ hospitalshygiejne 

 

Den nordiske arbejdsgruppe om uddannelse på infektionssygdomme/ hospitalshygiejne 

området er oprettet af Embedsmandskomiteen for social- og helsepolitik (EK-S). 

 

Baggrund 

Ministerrådet for social- og helsepolitik (MR-S) tog den 11. juni 2013 beslutning om at 

nedlægge NHV med sigte på at skolen er afviklet den 1. januar 2015.  Samarbejdsministrene 

har tilsluttet sig denne beslutning den 2. juli 2013.  Samtidig besluttede MR-S at opretholde et 

højt ambitionsniveau i det fortsatte nordiske samarbejde på folkesundhedsområdet. 

 

EK-S besluttede efterfølgende den 11. juni 2013, at oprette en organisationskomite, som 

skulle udarbejde et beslutningsgrundlag for de nordiske aktiviteter inden for folkesundhed.  

De nordiske lande diskuterer stadig en række af forslagene i komiteens rapport. 

 

Nordisk arbejdsgruppe, opgaver og medlemmer 

På møde den 26. februar 2014 besluttede EK-S snarest muligt at iværksætte et nyt nordisk 

samarbejde inden for et af de områder, som rapporten foreslår, nemlig efteruddannelseskurser 

inden for infektionssygdomme/ hospitalshygiejne. 

 

For at nærmere definere, budgettere og iværksætte dette nye samarbejde besluttede EK-S at 

oprette en nordisk arbejdsgruppe.  Med baggrund i rapporten fra organisationskomiteen bliver 

det gruppens opgave at:  

 

 definere hvilke uddannelseskurser, der er behov for inden for området 

infektionssygdomme/hospitalshygiejne, 

 foreslå en proces for at finde den bedst egnede aktør, til at udbyde disse nordiske 

kurser og  

 pege på økonomiske modeller for dette samarbejde, herunder budget for etablering af 

samarbejdet, samt modeller og budget for den årlige drift, hvori kan indgå eventuel 

pro-rata betaling fra landene i forhold til det antal studerende, som hvert land sender. 

 

Arbejdsgruppen skal bestå af 1 repræsentant fra hvert af de nordiske lande samt de 

selvstyrende områder og 1 repræsentant fra Nordisk Ministerråds sekretariat.  

Repræsentanterne fra landene skal have viden om uddannelsessektoren nationalt, samt viden 

om behovet for denne type efteruddannelseskurser. 

 

Det land som har formandskab i Nordisk Ministerråd skal indkalde gruppen til det første 

møde.   Gruppen beslutter selv om formandskabet i gruppen. 

 

Tidsplan 
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Arbejdsgruppens arbejde begynder så snart alle landene har udpeget repræsentanter til 

gruppen. 

 

Gruppen skal sende rapport til Nordisk Ministerråds sekretariat inden 10. august 2014.  

Endvidere skal gruppen præsentere rapporten på EK-S møder efter behov. 

 

Finansiering 

Omkostninger ved arbejdsgruppens arbejde dækkes af landene.  Gruppen kan dog søge om 

dækning af udgifter op til 100.000 DKK. 

 

1.2 Kort historik och framåtblick 
Den nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV) har sedan januari 2007 bedrivit en s.k. 

diplomutbildning i smittskydd/vårdhygien främst för läkare och sjuksköterskor. Utbildningen 

etablerades i samverkan mellan NHV och nordiska nationella myndigheter med ansvar för 
smittskydd/vårdhygien. NHV var ett naturligt val på grund av sin erfarenhet av utbildning på högre 

nivå generellt och nordisk utbildning speciellt. Även skolans fysiska placering och andra faciliteter 

hade betydelse för valet av högskola (2). 
 

Denna utredning har initierats på grund av att NHV läggs ned den 31 december 2014 och det finns 

behov av att hitta nya former för ett nordiskt samarbete där en utbildning inom smittskydd/vårdhygien 

kan fortsätta. 
 

Det finns flera fördelar med att ha en gemensam nordisk utbildning (2) 

- Bättre resursutnyttjande såsom ekonomi, kompetens och organisation 

- Man bygger upp gemensam kompetens och gemensam begreppsförståelse 

- Bättre beredskap i Norden 

- Bättre samarbete genom nätverksbyggande 

- Stärkta kompetenser 

- Ökade möjligheter till forskning. 

Under perioden januari 2007 till december 2012 har NHV tagit emot 177 studenter inom det s.k. 

diplomprogrammet i smittskydd/vårdhygien. Därutöver har ett antal studenter gått enstaka kurser inom 

diplomprogrammet. I tabell 1.1 redovisas att antalet studenter som har antagits är 177, att antal 
studenter som har gjort färdigt den s.k. diplomutbildningen är 86, och att antal studenter som gått 

vidare och läst en Masterutbildning är 26. 

 

Tabell 1.1 Översikt över studenter i diplomprogrammet (2) 

Land Antal studenter som 

antagits 

Antal studenter som 

har gjort färdig 

diplomutbildningen 

Master of Public 

Health av de med 

diplomutbildning 

Danmark 41 35 6 

Norge 52 35  9 

Sverige 82 15 10 

Island 1 1 1 

Finland 1 0 0 

Summa 177 86 26 

 

Ytterligare studenter har gjort klart sin diplomutbildning sedan tabellen ovan sammanställdes så det 

totala antalet studenter som har fullgjort diplomutbildning är större vad som framgår av tabellen. 
Diplomprogrammet vid NHV har varit ett initiativ som har uppfyllt de förväntade fördelarna med 

nordisk utbildning. Utbildningen har varit uppskattad av de studerande och deras arbetsgivare (3). 
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Det finns ett starkt önskemål från de studenter som inte hinner avsluta sin utbildning vid NHV att få 

möjlighet att avsluta den. Det finns dessutom många andra med yrken inom området 

smittskydd/vårdhygien som för närvarande har behov av att påbörja en fortsatt utbildning inom 
området. 

 

Omvärldsutvecklingen tyder på ett ökat behov av vidareutbildning inom smittskydd/vårdhygien. 
Några aktuella exempel på detta är en ökad geografisk spridning av multiresistenta bakterier och 

epidemin orsakad av ebolaviruset. Vårdrelaterade infektioner drabbar mellan 5 – 10 % av patienterna i 

sjukvården. Vidare ökar den geografiska rörligheten bland världens människor vilket kan ge ökad risk 

för smittspridning och den pågående klimatförändringen kan att innebära att nya smittosamma 
sjukdomar som ännu inte finns eller är sällsynta, kan spridas till Norden (4). 

 

NMR har nyligen tagit fram ett policydokument om det framtida nordiska hälsosamarbetet där fjorton 
förslag presenteras (5). Ett av förslagen är kraftfulla insatser mot den ökande antibiotikaresistensen. 

Utbildningen i smittskydd/vårdhygien som denna utredning ska ge förslag på ligger väl i linje med 

intentionerna i förslaget. 
 

Slutsatserna av detta inledande avsnitt är att  

- omvärldsutvecklingen tyder på att det kommer att finnas ett ökande behov av en utbildning i 

smittskydd/vårdhygien,  
- det finns fortsatt stora fördelar med en nordisk samverkan 

- utbildningen i smittskydd/vårdhygien stämmer bra med intentionerna i NMR:s 

policydokument om framtida nordiskt hälsosamarbete. 

 

 

1.2  Tolkning av uppdraget och syfte  
Rubriken i uppdraget för denna utredning är ”uddannelse angående infektionssygdomme/ 

hospitalshygejne”. Behoven av utbildning i de nordiska länderna skiljer sig åt. En del vill fokusera på 

vårdhygien medan andra vill fokusera även på smittskydd och spridning av smitta ute i samhället. 

Arbetsgruppen har här gjort tolkningen att båda perspektiven ska ingå i utbildningen. I den fortsatta 

texten ersätts benämningen ”infektionssygdomme/hospitalshygejne” med smittskydd/vårdhygien. 

 

För att beskriva kunskapsmålen för den utbildning som denna utredning ska lämna förslag på, har 

arbetsgruppen utgått från två policydokument från EU som har utarbetats av European Centre for 

Disease Prevention and Control (ECDC) (6, 7).  I dokumenten beskrivs kärnkompetenser för 

yrkesverksamma inom vårdhygien respektive smittskydd. Syftet med dokumenten är bland annat att 

de ska kunna användas för standardisering av kompetenskraven inom EU samt för att planera och 

genomföra utbildning av yrkesverksamma inom smittskydd och vårdhygien. De i dokumentet 

beskrivna kärnkompetenserna är att betrakta som miniminivåer. Viss anpassning till nordiska 

förutsättningar kan dock behövas. 

  

Generellt uttryckt handlar utbildningen om att bygga upp kompetens för att ta fram och implementera 

program för att förhindra smittspridning, bedriva och förbättra kvalitetssäkringsarbete, hantera 

övervakningssystem och spåra utbrott, samt att bedriva förebyggande aktiviteter.   

 

Av uppdraget framgår inte utbildningens omfattning uttryckt i ECTS, inte heller vilken typ av 

utbildning som avses. Arbetsgruppen har här gjort tolkningen att det handlar om en utbildning inom 

smittskydd/vårdhygien omfattande 60 ECTS på avancerad nivå enligt Bolognaprocessen som ger 

möjlighet till uttag av en magister/master/diplomexamen (olika nordiska benämningar) och som ger 

behörighet för fortsättning till en masterexamen (120 ECTS). 
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Syftet med denna utredning är att 

- Definiera vilka utbildningskurser som det är behov av inom området smittskydd/vårdhygien 

med omfattningen 60 ECTS på avancerad nivå 

- Föreslå en process för att utse den bäst lämpade aktören som kan erbjuda dessa kurser 

- Redovisa ekonomiska modeller för samarbetet inkluderande budget för samarbetet, modeller 

och budget för årlig drift, vari kan ingå eventuell pro-rata betalning i förhållande till antal 

studerande som varje land skickar. 

 

1.3  Metod 
Underlag till denna utredning har främst inhämtats genom studier av rapporter och faktainhämtning 

via internet, kontakter med lärosäten och myndigheter, dialog och intervjuer med ledamöterna i 

arbetsgruppen. De slutliga förslag som läggs baseras så långt som möjligt på konsensusdiskussioner i 

arbetsgruppen. 

 

Arbetsgruppens ledamöter har stämt av förslagen med berörda intressenter i sina respektive länder. 

Dessa beskrivs i nästa avsnitt. 

 

1.4  Samverkan med berörda intressenter i de nordiska länderna 

I Danmark har avstämning skett genom konsensusmöten med fackliga organisationer (Dansk Selskab 

for klinisk mikrobiologi,( Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker) Dansk Sygeplejeråd, Den 

almindelige danske lægeforening, hälsomyndigheten (Sundhedsstyrelsen), och arbetsgivarna (Danske 

Regioner og Kommunernes Landsforening) år 2013 och år 2014 i samarbete med Statens Serum 

Institut. 

På Färöarna har avstämning skett via Statens Serum Institut i Danmark. 

 
På Grönland har avstämning skett via Statens Serum Institut i Danmark. 

 

I Finland har avstämning skett med Finnish Society for Infection Control och Finnish Society of 
Infectious Diseases Specialists samt social- och hälsovårdsministeriet.  

 

På Åland har avstämning skett via Nationella institutet för välfärd och hälsa i Finland. 

  
På Island har avstämning skett med Centre for Public Health Sciences vid University of Iceland och 

Föreningen för sjukhushygien.   

 
I Norge har avstämning skett med Helse – og Omsorgsdepartementet, Nasjonalt folkhelseinstitutt, 

Regionale kompetansesentrene i smittevern och Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for 

hygiensykepleiere, Kunnskapsdepartementet og Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen 
(NOKUT). Vidare har en undersökning genomförts bland smittskyddspersonal som arbetar vid 

sjukhus. 

 

I Sverige har avstämning skett med Smittskyddsläkarföreningen, Svensk förening för vårdhygien, 
utbildningsdepartementet samt Sveriges Kommuner och Landsting.  

 

1.5  Avgränsningar och begränsningar 
När det gäller ekonomiska beräkningar av budget och finansiering av den framtida utbildningen inom 

smittskydd/vårdhygien så är de av karaktären överslagsberäkningar eftersom det finns en hel del 

osäkerheter i de kostnader som ligger till grund för beräkningarna. För att minska osäkerheterna när 



10 

 

det gäller budget har två olika metoder använts för att bedöma storleken på den. De beräknade 

beloppen kan eventuellt bli lägre och därför ges även exempel på olika möjligheter att minska 

kostnaderna i samband med en framtida beställning av utbildningen.  

 

De förslag som läggs i denna utredning ska vara förenliga med gällande lagar och regelverk för 

utbildning mm. i respektive nordiskt land. Det har inte varit möjligt att inom ramen för utredningstiden 

gå igenom alla dessa lagar och regler. Utredningen avgränsas till att ange om arbetsgruppens förslag 

bör granskas närmare ur ett juridiskt perspektiv innan processen med att utse en ansvarig aktör för 

utbildningen startar.  

 

Utredningen avgränsas från att analysera alternativet att utbildningen skulle inordnas i ländernas 

ordinarie högre utbildningssystem med finansiering från utbildningsdepartementen eller motsvarande 

finansiär i de nordiska länderna eftersom antalet studerande per land är för få och för osäkert för att det 

ska vara motiverat. 

 
 

1.6 Definitioner och förklaringar av termer 

 
Diplomutbildning som utbildningen kallades vid NHV har ingen enhetlig definition. Beskrivningen 

varierar länder emellan. I Sverige används ordet för en fortsatt yrkesutbildning utanför den 

akademiska världen. Vissa yrkesexamina vid högskolor på t.ex. 40 -80 ECTS som inte har 

benämningen diplomexamen på svenska innehåller i engelsk översättning ordet diploma. Norge och 

Finland använder inte heller begreppet diplomutbildning. På Island finns en yrkesinriktad utbildning 

som kallas diplomutbildning och omfattar 30 ECTS. I Danmark är diplomutbildning en vedertagen 

examen inom den akademiska världen, och den beskrivs enligt nedan 

• är en fortsatt yrkesutbildning för vuxna som har en avancerad examen och minst två års 

yrkeserfarenhet  
• ger ökad kompetens  

• erbjuds som deltid eller heltid enligt lagen om Open Education  

• omfattar 60 högskolepoäng (ECTS) varav 15 ECTS är examensarbete 
• är uppbyggd av kursmoduler  

• kan erbjudas av institutioner som är ackrediterade för utbildningen (8).  

Slutsatser: Gemensamt för all utbildning som benämns diplomutbildning är att den är yrkesinriktad. 

Begreppet har dock ingen gemensam nordisk betydelse varför det inte kommer att användas 

fortsättningsvis i denna utredning mer än då hänvisning till NHV:s utbildning i smittskydd/vårdhygien 

avses. 

Pro rata betalning betyder att betalning sker proportionellt mellan de betalande enligt en faktor som 

kan beräknas exakt (9). 

Smittskydd är insatser inom en rad samhällssektorer, bland annat inom hälso- och sjukvården, som 

syftar till att skydda befolkningen mot spridning av smittsamma sjukdomar. Ett stort antal människor 

inom många olika verksamhetsfält deltar i arbetet, som vanligen berör olika typer av förebyggande, 

preventiva, insatser med syfte att minska risken för att en individ ska komma i kontakt med ett 

smittämne, att förhindra att en individ som har utsatts för smitta blir sjuk samt att förhindra att en 

infekterad individ för smittan vidare till andra (10).  
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Vårdhygien avser strategier och metoder som används för att minimera risken för spridning av 

infektioner, särskilt vid sjukhus och vårdinrättningar för människor och djur (11). 

 

2 Utgångspunkter för utredningen – policydokument och regelverk 
 

2.1 Kärnkompetenser beskrivna enligt EU:s policydokument  
 

I detta avsnitt beskrivs kärnkompetenser för yrkesgrupper som arbetar med vårdhygien respektive 
smittskydd.    

 

Vårdhygien 

När det gäller vårdhygien har arbetsgruppen utgått från EU:s policydokument ” Core competencies 

for infection control and hospital hygiene professionals in the European Union”, som har utarbetats av 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) (6). I detta dokument används 

begreppet kompetens definierat som "visad förmåga att använda kunskap, färdigheter samt personliga, 

sociala och/eller metodologiska färdigheter i arbete eller studiesituationer samt i yrkesrelaterad och 

personlig utveckling" (6). 

 

De kärnkompetenser som definieras gäller för professionella inom vårdhygien, t.ex. läkare, 

sjuksköterska eller vårdgivare. Begreppet "kärn" anger att kompetensen bör vara ett minimikrav 

gemensamt för alla yrkesverksamma inom detta område.  

 

I tabellen nedan redovisas områden och delområden (domäner) som beskriver kompetenser inom 

vårdhygien. För varje delområde finns dessutom en fördjupad beskrivning med kompetensmål för 

junior specialist respektive senior specialist i rapporten. Sifferangivelsen efter respektive delområde 

(domän) i tabellen visar antalet mål som är gemensamma för juniorspecialist respektive 

seniorspecialist samt totala antalet mål för delområdet. 

 

 

 

 

 

Tabell 2.1 Områden och domäner inom vårdhygien för junior och senior specialister 

 

Area  Domain  

Area1.Programme  

management  

Elaborating and advocating an infection control programme, 

4/7 

Management of an infection control programme, work plan and 

projects, 12/19 

Area 2. Quality improvement  Contributing to quality management, 3/4 

Contributing to risk management, 2/2  

Performing audits of professional practices and evaluating 

performance, 9/9  

Infection control training of employees, 5/5  

Contributing to research, 1/2  
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Area 3. Surveillance and 

investigation of 

healthcareassociated 

infections (HAIs)  

Designing a surveillance system, 6/8  

Managing (implementation, follow up, evaluation) a 

surveillance system, 5/9  

Identifying, investigating and managing outbreaks, 7/7  

Area 4. Infection control 

activities  

Elaborating infection control interventions, 13/14  

Implementing infection control healthcare procedures, 4/5  

Contributing to reducing antimicrobial resistance, 6/8  

Advising appropriate laboratory testing and use of laboratory 

data, 3/3  

Decontamination and sterilisation of medical devices, 4/4  

Controlling environmental sources of infections, 1/2  

     
En jämförande analys visar att 79 % av målen är lika dvs. har samma formulering, för junior specialist 

och senior specialist. De mål som inte är exakt lika skiljer sig oftast inte när det gäller arbetsuppgiftens 

formulering, men däremot när det gäller den roll som junior respektive senior specialist har. Medan 

senior specialist ofta har ett huvudansvar för att olika uppgifter fullföljs samt samordning och ledning 

av arbetet, ska junior specialist enligt målen bidra till delar av hela uppgiften under seniorspecialistens 

ledning. 

 

Att så stor mängd av målen (79 %) är desamma för junior respektive senior specialist, och att det är 

främst rollerna som skiljer i 21 % av uppgifterna, talar för att de kan gå gemensamma kurser. Däremot 

kan en del av utbildningen, t.ex. valet av enskilt examensarbete eller en annan studieuppgift väljas så 

att respektive yrkesroll tillämpas inom ramen för uppgiften. 

 

 

Smittskydd 

När det gäller smittskydd har arbetsgruppen utgått från EU:s policydokument ” European Program for 

Intervention Epidemiology Training” framtaget av ECDC (7). I tabell 2.2 beskrivs kärnkompetenser. 

 
 

 

 
 

Tabell 2.2 Kärnkompetenser för EU: s folkhälsoepidemiologer som arbetar med smittskydd. 

 

Category Area Domain 

Specific for the profession Public health 1. Public health science 

2. Public health policy 

Applied Epidemiology 3. Risk Assessment 

4. Public health 

surveillance 

5. Outbreak investigation 

6. Epidemiological 

studies 

7. Infectious diseases 

8. Laboratory issues 

9. Public health guidance 



13 

 

Common to other professions Biostatistics 10. Probability 

11. Inferential statistics 

12. Sampling 

Applied Informatics 13. Internet 

14. Statistical and other 

data analysis 

15. Editing and 

presentations 

Communication 16. Risk communication 

17. Written 

communication 

18. Oral communication 

19. Use of new 

technologies 

Management 20. Planning and use of 

resources 

21. Team building and 

negotiation 

Capacity development 22. Mentorship 

23. Training 

Ethics 24. Protection of 
individuals 

25. Confidentiality 

26. Conflicts of interests 

 

 

De båda beskrivna policydokumenten har använts i planläggningen av det nuvarande 

diplomprogrammet vid NHV. De bör även ses som ledstjärnor för ett kommande nordiskt samarbete 

inom smittskydd/vårdhygien. Undantag kan dock behöva göras eftersom organisationen och 

beskrivningen av olika funktioner i Norden mm. kan skilja sig från EU:s policydokument. 

 

2.2 Utbildning i smittskydd/vårdhygien i förhållande till annan akademisk 

utbildning 
 

Högre utbildning i europeiska länder sker i enlighet med Bolognaprocessen som statade 1999. Det är 

en europeisk överenskommelse som syftar till att göra t.ex. akademiska examina och 

utbildningskvalitet mer jämförbara på ett tydligare sätt än tidigare. 

 

Bolognaprocessens tyngdpunkt ligger på att skapa tre tydliga nivåer men att fortsatt möjliggöra 

nationella variationer inom dessa ramar.  De benämns första, andra och tredje cykelns nivåer. I Sverige 

kallas de grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå (12). Se figur 2.1.  

 

Den andra cykeln (avancerad nivå) innehåller två examina: Magisterexamen samt Masterexamen. 

Andra nordiska länder kallar magisterexamen för master- eller diplomexamen. Magisterexamen 

omfattar 60 ECTS och Masterexamen 120 ECTS enligt Bolognaprocessen.   

 

Det är inom andra cykelns nivå (avancerad nivå) som utbildningen i smittskydd/vårdhygien ska ligga 

enligt den tolkning som arbetsgruppen har gjort i avsnitt 3.1.  
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Figur 2.1. Olika utbildningsnivåer enligt Bolognaprocessen. (Källa: Högskoleverket “Det nya 

utbildningssystemet”)  

 
 

Arbetsgruppen anser att det också ska vara möjligt att läsa enbart kurser 60 ECTS utan att göra 

examensarbete. 

 

Det finns två motiv till detta. 

- I Norge finns en ”profesjonsmastergrad” som består av 60 ECTS kurser och 30 ECTS 

examensarbete, totalt 90 ECTS (13, 14). Ett examensarbete på 15 ECTS som görs inom ramen 

för en magisterexamen kan inte användas för att ta en ”professionsmastergrad” i Norge, så det 

är bortkastat arbete. För Norges del behövs därför möjligheten att läsa enbart kurser värda 60 

ECTS för att sedan kunna göra examensarbete och gå vidare till en masterexamen värd 90 

ECTS. Norge har även en masterexamen på 120 ECTS. 

- För vissa yrkesgrupper kan ett examensarbete på 15 ECTS uppfattas som för omfattande, 

vilket kan leda till att utbildningen aldrig påbörjas om kraven på examensarbetet är 

obligatoriska. Därför bör det finnas möjlighet att läsa 60 ECTS med enbart kurser utan att göra 

examensarbete. 

I detta avsnitt har endast exempel på behov av anpassning till studiesystemen i de nordiska länderna 

angetts. Vid ett fortsatt arbete med att förtydliga utbildningens innehåll behövs en noggrann 

genomgång av studiesystem och andra förhållanden i respektive land.  
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Med hänsyn till att det kan finnas olika önskemål bland de nordiska länderna när det gäller utformning 

av utbildningen föreslår arbetsgruppen ett flexibelt synsätt. Flexibilitet innebär att utbildningen ska 

kunna anpassas både till olika yrkesgruppers behov och de nordiska ländernas olika behov t.ex. 

anpassning till ländernas studiesystem. Det kan uppnås genom att vissa valmöjligheter byggs in i 

diplomutbildningen. Detta utvecklas närmare i avsnitt 3.4. 

 

2.3 Processer för att beställa utbildning 
Det finns tre tänkbara processer för att beställa utbildning i smittskydd/vårdhygien med hänsyn till att 

antalet studerande är förhållandevis få och osäkert i respektive land. Processerna styrs av lagstiftning 

och regelverk.  

 

Det ena alternativet är att utlysa utbildningen på samma sätt som forskning utlyses. Det är då möjligt 

för ett konsortium (bildad sammanslutning, ibland formell genom avtal) av lärosäten att ansöka om få 

de ekonomiska medel som utlyses för att genomföra en angiven utbildning. I Norden förekommer t.ex. 

utlysning av Nordic Master på uppdrag av NMR. 

 

Det andra alternativet är uppdragsutbildning. Ett universitet eller en högskola som har staten som 

huvudman och omfattas av högskolelagen (1992: 1434) får i Sverige bedriva uppdragsutbildning 

enligt bestämmelserna i Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor 

(15, 16). Se Bilaga 1. Även vid uppdragsutbildning kan uppdrag genomföras i samverkan mellan 

lärosäten.  

 

Innan en beställarprocess av utbildning i smittskydd/vårdhygien påbörjas av NMR är det viktigt att 

regelverken för uppdragsutbildning i övriga nordiska länder gås igenom. Här följer lite kort 

information från Danmark. I Danmark är det utbildnings- och forskningsministern, som godkänner att 

en yrkesinriktad högskola som är sammanlänkad med en yrkesakademi, får erbjuda yrkesinriktade 

utbildningar (17). Ett universitet kan erbjuda masterprogram efter godkännande av 

Akkrediteringsrådet enligt lag om Akkrediteringsinstitutionen för vidareutbildning (18). 

 

Ett tänkbart tredje alternativ för att beställa utbildning som arbetsgruppen har diskuterat men förkastat 

är offentlig upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (19). Eftersom mycket speciella krav 

ställs dels på de lärosäten som ska genomföra utbildningen, dels på utbildningens innehåll och språk 

samt genomförande (Se avsnitt 4.3) är det tveksamt om en offentlig upphandling skulle vara förenlig 

med EU:s konkurrensregler. Det förutsätter också att beställaren, NMR, är en myndighet. 

 

Processerna utlysning och uppdragsutbildning beskrivs närmare i avsnitt 4.1 och 4.2. 

 

3 Utbildningens innehåll och genomförande 
 

3.1 Målgrupper och deras behov av vidareutbildning 
Sjuksköterskor och läkare är de två yrkesgrupper som de nordiska länderna anser har högst prioritet 

när det gäller utbildningen i smittskydd/vårdhygien. Andra grupper som skulle kunna komma i fråga 

och som har nämnts av ett eller flera länder är veterinärer, tandläkare, apotekare, mikrobiologer och 

möjligen biologer med inriktning mot miljöinspektör.  
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Behoven av utbildning skiljer sig åt i tre avseenden 

- Olika yrkesgrupper kan ha olika behov när det gäller att ta examina respektive att läsa enbart kurser 

utan examensarbete.  

- Vissa länder har behov av att fokusera på smittskydd med vårdhygienperspektiv medan andra även 

har behov av utbildning inom smittskydd med samhällsperspektiv. 

- De nordiska utbildningssystemen skiljer sig åt vilket bl.a. påverkar önskemålen om examensarbetet. 

 

3.2 Kompetenskrav enligt EU  
Kompetenskrav dvs. kärnkompetenser för professionella inom smittskydd respektive vårdhygien har 

beskrivits enligt EU:s policydokument i avsnitt 2.1 med förbehållet om att anpassning kan behöva ske 

till nordiska förhållanden vad avser funktioner och organisation. I det fortsatta arbetet bör eventuella 

författningstexter som finns i de nordiska länderna och som styr innehållet i specialistutbildningar 

inom t.ex. vårdhygien också beaktas. 

 

3.3 Lärandemål 
Övergripande lärandemål för det nuvarande diplomprogrammet (60 ECTS) vid NHV presenteras här 

så som de beskrivs vid NHV. Detta underlag bör kunna användas som ett diskussionsunderlag i 

samband med en framtida beställning av utbildning i smittskydd/vårdhygien. NHV:s diplomprogram 

och därmed lärandemålen är uppdelade i en folkhälsovetenskaplig del och en del om 

smittskydd/vårdhygien. Det är övergripande mål för hela programmet som redovisas nedan, därutöver 

beskrivs varje kurs med specifika lärandemål, vilket inte redovisas här. 

 

Följande text är citat och texten är hämtad från NHV:s hemsida (20).  

 

”Kunskap och förståelse  

För diplom i folkhälsovetenskap skall studenten kunna:  

Beskriva och förklara centrala definitioner, begrepp och mått på hälsa  

 Förklara och ge exempel på hur hälsodeterminanter och hälsoresurser kan inverka på folkhälsan på 

grupp- och populationsnivå  

 Ge exempel på och förklara begrepp och teorier inom hälsofrämjande arbete  

 Beskriva och ge exempel på organisering av hälsofrämjande verksamhet  

 Förklara grundprinciperna för kvantitativ respektive kvalitativ metodik inom folkhälsovetenskap  

 

Färdighet och förmåga  

För diplom i folkhälsovetenskap skall studenten kunna:  

 Sammanfatta kunskap om gruppers eller befolkningars hälsa  

 Identifiera och formulera relevanta frågeställningar inom folkhälsovetenskap  

 Planera och med lämpliga metoder formulera ett projektarbete  

 Placera och diskutera det valda temat inom programmet i ett folkhälsoperspektiv  

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

För diplom i folkhälsovetenskap skall studenten kunna:  

 Identifiera och göra bedömningar av kunskap från vetenskaplig och annan litteratur  

 Förklara och diskutera etiska problemställningar inom folkhälsoarbete  
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Specifika lärandemål för temat Smittskydd/vårdhygien  

Kunskap och förståelse  

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:  

 Undersöka, beskriva och analysera infektionshygieniska metoder för förebyggande av vårdrelaterade 

infektioner inom eget funktions- och arbetsområde  

 

Färdighet och förmåga  

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna  

 Beskriva och behandla en infektionshygienisk problemställning  

 Definiera det infektionshygieniska teamets arbetsområde samt eget funktions- och arbetsområde  

 Använda grundläggande epidemiologiska metoder med syfte att spåra upp, insamla och skriftligt 

behandla och analysera material med syfte att förebygga och avbryta smittkällor och smittvägar  

 Vägleda, rådgiva, undervisa och utveckla forskningen inom ämnesområdet infektions-hygieniska 

problemställningar.  

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna  

 Använda, kombinera och vidareutveckla tidigare erhållen kunskap inom ämnesområdet med syfte att 

hitta lösningar på olika infektionshygieniska problemställningar och utveckla klinisk praxis  

 Reflektera, diskutera, konkludera och ha kunskap över konsekvenser av vald metod vad gäller 

förebyggande av smitta samt rådgivning, både vad gäller enskilda individer och institutioner.” 

 

3.4  Kursmoduler  
 

Vid valet av vilka kursmoduler som ska ingå i den framtida utbildningen behöver hänsyn tas till att 

- länderna har olika behov när det gäller fokusering på smittskydd respektive vårdhygien               

- det finns olika utbildningssystem i de nordiska länderna, vilket påverkar önskemålen om hur 

omfattande examensarbetet ska vara uttryckt i ECTS 

- olika yrkesgrupper kan ha olika behov när det gäller att göra ett examensarbete och även när det 

gäller valet och omfattningen av kurser. 

 

Arbetsgruppen föreslår därför en utbildning i smittskydd/vårdhygien med två valmöjligheter. Se figur 

3.1. 

 

Utbildningen i smittskydd/vårdhygien startar med gemensamma obligatoriska kurser. För den som inte 

vill följa hela utbildningen finns möjlighet att läsa enstaka kurser. Av figur 3.1 framgår att den första 

valmöjligheten när det gäller valbara kurser är att läsa smittskydd med fokus på vårdperspektiv 

alternativt samhällsperspektiv. Den andra valmöjligheten gäller valet av examensarbete. Där kan man 

välja att göra ett examensarbete omfattande 15 ECTS eller inget alls. Den som gör ett examensarbete 

värt 15 ECTS och totalt 60 ECTS ges kan ta ut examensbevis. För den som läser enbart kurser utfärdas 

kursbevis. 
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Figur 3.1. Utbildning i smittskydd/vårdhygien med valmöjligheter. 

 

                                      

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Båda alternativen bör kunna leda vidare till en masterutbildning. Den som väljer att läsa kurser utan 

examensarbete bör kunna göra ett examensarbete på minst 30 ECTS vid fortsatta studier som kan leda 

till en Master omfattande 120 ECTS. 

 

Alternativet Magisterutbildning med examensarbete 15 ECTS kan också leda vidare till en Master. 

Enligt Högskoleförordningen kan ett examensarbete på 30 ECTS delas upp i två examensarbeten 

värda 15 ECTS vardera i Sverige (21). För Norge gäller ett upplägg enligt efterföljande avsnitt 3.5.   

 

Här presenteras arbetsgruppens förslag på kurser, som finns sammanställda i tabell 3.1 nedan. Det har 

varit nödvändigt för arbetsgruppen att specificera kurser i enlighet med tabell 3.1 för att kunna beräkna 

en budget för utbildningen. Vid ett fortsatt arbete med att förtydliga innehållet i utbildningen kan det 

finnas behov av att göra vissa justeringar både när det gäller kursernas innehåll och omfattningen 

uttryckt i ECTS. Vidare kommer det att vara nödvändigt att ge en fördjupad beskrivning av 

kursinnehållet. I samband med en fördjupad beskrivning av kursinnehållen bör eventuella 

författningstexter som finns i de nordiska länderna och som styr innehållet i specialistutbildningar 

inom t.ex. vårdhygien beaktas. 

 

 

Smittskydd 

med 

samhälls-

perspektiv 

Smittskydd 

med 

vårdhygien-

perspektiv 

Examens-

arbete 

Inget 

     Exa-

mensarbete

15 ECTS 

    Exa-

mensarbete

15 ECTS 

  Examens-

arbete 

Inget   

Utbildning 

60 ECTS 

med två val 
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Tabell 3.1. Sammanställning av olika kurser. 

Obligatoriska/ 

valbara/specifika  

Kursmodul Antal ECTS Kommentar 

Obligatoriska rörande 

folkhälsa 

28 - 33 ECTS totalt 

Grundläggande 

folkhälsovetenskap  

5  

Kvantitativa metoder 5  

Basal epidemiologi 5  

Kvalitativa metoder 

och Implementering och 

beteenden. 

5  

Forsknings- och 

projektarbete 

5 Svarar mot danska 

kursen ”Praxis – 

vetenskapsteori och 

metod” 10 ECTS 
Att skriva ett 

vetenskapligt arbete 

3 

Obligatoriska inom 

huvudämnet 

smittskydd/vårdhygien 

12 ECTS totalt 

Infektionsepidemiologi 5  

Mikrobiologi 2 Här bör man 

överväga att utöka 

kursen till 5 ECTS 

Immunologi, 

vaccinologi och 

antibiotikaresistens 

5  

Valbara specifika för 

huvudämnet 

vårdhygien 

20 ECTS totalt 

Smittskydd med 

vårdhygienperspektiv 

10 Delar av kursen 

gemensam med 

samhällsperspektiv 

nedan, 5 ECTS 

Antibiotikaepidemiologi 

och förskrivningspraxis 

5 Denna kurs kan lika 

väl läsas av den som 

vill fokusera på 

smittskydd med 

samhällsperspektiv 

Dekontaminering och 

sterilisering 

5  

Valbara specifika för 

huvudämnet 

smittskydd  

25 ECTS 

Smittskydd med 

samhällsperspektiv 

10 Delar av kursen 

gemensam med 

vårdhygien. Se ovan 

Lagar och regleringar, 

organisation och 

sektoriell samverkan 

5  

Utbrottshantering - 

fördjupning 

5  

Valbart 

examensarbete 

 

Självständigt 

examensarbete 

0 eller 15  
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3.5 Möjlighet till examina  
Ovanstående förslag på kurser ger möjlighet att läsa en utbildning i smittskydd/vårdhygien på två olika 

sätt när det gäller valet av examensarbete, men den som så önskar ska kunna avlägga en 

Magisterexamen eller dess motsvarighet uttryckt i annat nordiskt land terminologi, 60 ECTS. Norska 

studerande som vill ta en ”profesjonsmastergrad” får läsa kurser värda 60 ECTS och i nästa steg göra 

ett examensarbete värt 30 ECTS (13, 14). Vidare ska kursinnehållet vara av sådan art att det ger 

möjlighet att få behörighet till att gå vidare till en Masterexamen, omfattande totalt 120 ECTS. 

 

3.6 Inträdeskrav 
Minst kandidatexamen eller en yrkesexamen inom hälso-och sjukvård bör anges som inträdeskrav till 

diplomutbildningen, även undantag ska kunna ges efter särskild prövning men i enlighet med 

inträdeskrav vid ackrediterade lärosäten. Vidare ska företräde ges till sökande som har minst två års 

yrkeserfarenhet. 

 

3.7 Nordiskt perspektiv på utbildningen 
Antal studerande i ett nordiskt land är för få för att det ska bli meningsfullt att driva utbildningen i ett 

enskilt land. Samordning mellan länderna innebär resurshushållning och att en kritisk massa kan 

uppnås när det gäller antal studerande. Undervisning som belyser det nordiska perspektivet och 

kursdeltagarnas egna evidensbaserade och beprövade erfarenheter ska utgöra en viktig del av 

utbildningen. Med sin nordiska profil ska utbildningen även kunna bidra till nätverksbyggande över 

landgränserna. Det är en fördel om man kan skapa kopplingar mellan nordiska myndigheter och 

utbildningen när det gäller att följa och påverka utbildningens innehåll.  

 

3.8 Undervisningens genomförande 
Undervisningen ska ges i form av ”blended learning” dvs. i form av föreläsningar, dialogbaserad 

inlärning med grupparbeten och presentation samt distansutbildning med webinar och möten.  

 

3.9 Uppskattat antal studerande per läsår för respektive land 
Arbetsgruppen har bidragit med uppskattningar om framtida antal studenter per år från respektive land 

eller region, vilket redovisas i tabell 3.2. 

Tabell 3.2 Uppskattat antal studerande per land och läsår. 

Land/region Antal studerande per år Kommentar 

Danmark 5 studerande 15 hygiensjuksköterskor och ett okänt 

antal läkare väntar på utbildning. Det 

finns ett erkänt ökat behov av 

hygiensjuksköterskor i primärvården. 

Färöarna 1 studerande vart 10:e år  

Finland 1-2 läkare, 3-5 sjuksköterskor  

Norge 5 studerande 20-25 från specialisthälsotjänster, 

eventuellt även från 

kommunhälsotjänster. Läkare läser 

antagligen enstaka kurser. 

Sverige 20 -30 studerande Minskat antal med tiden 

Island 1 läkare, 2-3 sjuksköterskor  

Grönland 1? Underlag saknas 

Åland 1? Underlag saknas 
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Det har varit svårt att uppskatta det framtida antalet studerande per år. Denna osäkra skattning ger 

cirka 45 studerande per år.   

 
3.10 Undervisningsspråk 
Undervisning ska ges på både engelska och skandinaviska (svenska, norska och danska) dvs. de språk 

som är brukliga inom ramen för NMR:s arbete. Föreläsningar kan med fördel hållas på engelska 

medan seminarier och annan grupprelaterad verksamhet kan ske på skandinaviska. Underlag till 

föreläsningar som ges på engelska bör distribueras digitalt i god tid före föreläsningen så att den som 

så önskar kan använda översättningsprogram och översätta föreläsningen till sitt eget språk. 

 

4 Process för att utse en ansvarig aktör för att genomföra 

utbildningen 
 

4.1 Uppdragsutbildning och tänkbara beställare 
 

En av de möjligheter som finns när det gäller att utse en ansvarig aktör för utbildningen inom 

smittskydd/vårdhygien är uppdragsutbildning. Regler som gäller för uppdragsutbildning beskrivs i 

Sverige i Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. Se bilaga 1. 

 

Uppdragsutbildning är en utbildning som universitet eller högskola ordnar efter en beställning från en 

person eller organisation som inte är en student. Det kan vara kortare kurser eller seminarier men 

också längre utbildningar. I första hand är det institutionerna som ger utbildningen men de kan vid 

behov också ta in kompletterande kompetens. 

 
Vad som skiljer en uppdragsutbildning från en reguljär högskoleutbildning är finansieringen, sättet att 

utse deltagare och deltagarnas skyldigheter och rättigheter mot universitetet. Eftersom utbildningen 

ges via en beställning är det uppdragsgivaren som utser deltagarna och finansierar utbildningen. 

Högskoleförordningens tillträdesbestämmelser gäller alltså inte vid en uppdragsutbildning. 

Deltagarna i utbildningen är inte student vid universitetet om omfattas därför inte av högskolelagens 

regler om disciplinära åtgärder eller regler om till exempel likabehandling av studenter, den 

obligatoriska personskadeförsäkringen eller rätten till e-postkonto vid universitetet. 

Uppdragsutbildning är utbildning som anordnas mot avgift från juridisk person som kan vara både 

offentlig och privat (22).  

 

Uppdragsutbildning är inte reguljär högskoleutbildning och kan vara poänggivande eller icke 

poänggivande och deltagare får examensbevis eller kursbevis. Deltagare som inte tidigare har 

behörighet till högskolan kan tillgodoräkna sig utbildningen som grundläggande behörighet. 

När ett universitet eller högskola beräknar kostnader för en uppdragsutbildning ska alla kostnader för 

utbildningen räknas med: 

 lön och arvode för kursledare och administrativa personallokaler och förtäring 
 resekostnader 

 teknikstöd 

 marknadsföring 

 kursmaterial och förbrukningsvaror  

 administrativa påslag. 
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Beställningen av uppdragsutbildning sker genom ett antal möten mellan uppdragsgivare och 

uppdragstagare. Tiden för att beställa en uppdragsutbildning från första kontakt till att avtal är skrivet 

bedöms vara 3 – 6 månader (23). Den längre tiden kan bli aktuell då flera lärosäten ska samverka och 

samordna sin utbildning och en stor andel av kurserna inte ingår i ordinarie sortimentet vid lärosätena. 

  

Några olika alternativa beställare som arbetsgruppen har diskuterat är: 

- NMR:s administrativa enhet 

- En extern konsult med kompetens att beställa uppdragsutbildning 

- En arbetsgrupp bestående av företrädare för de nordiska länderna t.ex. folkhälsomyndigheter 

osom beställer utbildningen på uppdrag av NMR som då fungerar som uppdragsgivare. 

Arbetsgruppen har här valt det sista alternativet dvs. en grupp med företrädare för de nordiska 

länderna som beställer utbildning. Möjligheten att påverka utbildningens innehåll och anpassning till 

de olika ländernas behov bedöms som störst i detta alternativ. En annan uppgift som kan bli aktuell för 

gruppen som representerar uppdragsgivaren/beställaren är att utse kursdeltagarna eftersom det är 

uppdragsgivaren som utser kursdeltagarna vid uppdragsutbildning (16). 

4.2 Utlysning av utbildningen och tänkbara organisationer som administrerar 

utlysningen 

Här ges exempel på utbildning som sker på uppdrag av NMR och där utlysning förekommer. 

Nordic Master Programme enligt Bolognaprocessen lanserades år 2007 som ett pilotprojekt under 

Nordiska ministerrådet, med syfte att stimulera samarbetet mellan högre lärosäten i Norden. Minst tre 

nordiska högskolor kan som ett konsortium ansöka om upp till 1 000 000 DKK från Nordiska 

ministerrådet för att starta ett gemensamt master program. Hittills har fyra utlysningar organiserats 

(2007, 2009, 2010, 2012 och 2013), som lett till 21 nya samnordiska master utbildningar. Responsen 

från lärosäten och studenter har varit positiv. I samband med en undersökning år 2012 

rekommenderades programmet av över 90 % av Nordic Master-studenterna (24). 

 

Nästa utlysning kommer sannolikt att ske år 2015. Utlysning av Nordic Master kommer numera att 

genomföras av Center för internationell mobilitet (CIMO) i Finland. 

I samband med utredningen ”Framtida nordiskt samarbete inom folkhälsoområdet” kontaktades Senter 

for internasjonalisering av utdannelse (SIU) i Norge med en förfrågan om de kunde tänka sig att utlysa 

en utbildning inom smittskydd/vårdhygien vilket preliminärt bedömdes som möjligt, dock meddelade 

SIU att det behövs fördjupade diskussioner innan ett definitivt svar kan ges (25, 26). 

En tänkbar organisation som skulle kunna genomföra en utlysning av en utbildning i 

smittskydd/vårdhygien på avancerad nivå är således SIU. Detta analyseras mer på djupet i avsnitt 4.4. 
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4.3 Krav på lärosäten som ska genomföra utbildningen 

Utbildningen i smittskydd/vårdhygien genomförs av minst tre nordiska länder i samverkan. Ett av 

lärosätena ska ha huvudansvar för att samordna och administrera utbildningen, examens- eller 

kursbevis mm. 

Hela utbildningen (alla ingående kursmoduler) ges under en tidsperiod av 2 år dvs. halvfart eller 1 år 

och heltid beroende på antal studerande som önskar gå utbildningen. 

En ny utbildning startar varje år alternativt vartannat år. 

En studerande som vill läsa hela diplomprogrammet ska ha avslutat sin utbildning inom loppet av 2-4 

år. Det kräver att man läser minst 30 respektive 15 ECTS per år i medeltal. 

Lärosätena ska vara ackrediterade för utbildningen. 

Undervisning ska ges på både engelska och skandinaviska (svenska, norska och danska) vilket är de 

gällande språken i det nordiska samarbetet. 

Undervisningen ska i möjligaste mån ges form av ”blended learning”.  

De studerande är främst läkare och sjuksköterskor med minst två års yrkeserfarenhet. Även 

veterinärer, apotekare och tandläkare, mikrobiologer och möjligen biologer med inriktning mot 

miljöinspektör ska kunna erbjudas möjlighet att gå utbildningen. 

 

Utbildningen finansieras av NMR och de studerandes arbetsgivare. 

Det ska finnas möjlighet för de studerande både att läsa enstaka kurser och att läsa hela utbildningen 

(60 ECTS) som ska ge möjlighet att ta en Magisterexamen (och motsvarande examen i annat nordiskt 

land) och ge behörighet att gå vidare till en Masterexamen. 

Programmet ska erbjuda obligatoriska kurser och valbara kurser. En lista på önskade kurser och deras 

omfattning uttryckt i ECTS kommer att presenteras av uppdragsgivaren. I det förslag på kurser som 

ges i denna utredning består utbudet av kurser av 75 ECTS plus examensarbete. 

Vid kursmoment med krav på fysisk närvaro bör lärosätena ha campusförläggning alternativt annan 

förläggning i sin närhet och till moderata kostnader för de studerande. 

4.4 Jämförelse mellan uppdragsutbildning och utlysning  

Tabell 4.1 Jämförelse mellan uppdragsutbildning och utlysning av utbildning. 

Bedömning av Uppdragsutbildning Utlysning av utbildning 

Tid för att genomföra 

beställningen 

3-6 månader, därefter 

tillkännages kurserna för 

ansökan (23). 

Minst 7-8 månader, därefter 

tillkännages kurserna för 

ansökan (25).  

Kostnad för att genomföra 

beställningen 

Inget utlägg för NMR om en 

nordisk grupp och NMR 

jurister gör detta inom ramen 

för sina tjänster. Se även 

avsnitt 5.4. 

Kostnad för att genomföra 

utlysningen 300 000 – 400 000 

DKK (25). 

Möjlighet att påverka 

innehållet i utbildningen för 

beställaren 

Mycket goda möjligheter att 

påverka genom dialoger under 

beställarprocessen (22). 

Mindre jämfört med att beställa 

uppdragsutbildning eftersom en 

extern organisation gör urvalet 

av sökande konsortier (24). 
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 Uppdragsutbildning Utlysning av utbildning 

Praktisk erfarenhet av tidigare 

genomförd verksamhet   

Uppdragsutbildning är vanligt 

förekommande. En vanlig 

procedur är att ett lärosäte får 

huvudansvar för utbildningen 

och skriver samarbetsavtal med 

andra länders deltagande 

lärosäten. 

Såväl Magister som 

Masterutbildning erbjuds i 

form av uppdragsutbildning 

(27). 

Utlysning av gemensam 

nordisk utbildning sker i form 

av Nordic Master. Konsortier 

(lärosäten i samverkan) ansöker 

i konkurrens om att få det 

utlysta anslaget (som utgör en 

del av totala kostnaden) för att 

genomföra utbildningen (26). 

Finansiella aspekter Möjlighet att låta arbetsgivaren 

bekosta delar av den 

studerandes studieavgift (16). 

Inte möjligt att ta ut 

studieavgifter av medborgare i 

Norden om undervisningen är 

öppen för alla (15). 

 

I tabell 4.1 ovan jämförs uppdragsutbildning med utlysning av utbildning utifrån ett antal kriterier. 

Arbetsgruppen drar slutsatsen att uppdragsutbildning är det alternativ som har mest fördelar när det 

gäller tid för att genomföra beställningen, kostnad för NMR, praktisk erfarenhet från tidigare liknande 

verksamhet och finansiella aspekter.   

 

4.5 Förslag på process för beställning av utbildningen samt beställare 

Arbetsgruppen föreslår uppdragsutbildning som process för att utse en ansvarig aktör för utbildningen 

i smittskydd/vårdhygien enligt slutsatserna i föregående avsnitt. 

Det finns sedan två olika alternativ. 

1.  Uppdragsutbildning bedrivs vid lärosäten i flera nordiska länder – delat ansvar  

I detta fall skulle ansvaret för uppdragsutbildningens examination delas upp mellan aktuella länder. 

För att se om det är juridiskt möjligt behöver en rättsutredning genomföras, som omfattar reglerna för 

uppdragsutbildning i respektive nordiskt land. Det är först när denna rättsutredning är klar som det är 

möjligt att avgöra om uppdragsutbildning kan bedrivas vid lärosäten i flera nordiska länder och med 

delat ansvar för examination. Detta är en lång process som kräver tid och resurser. 

      2.     Uppdragsutbildning bedrivs med ett huvudansvarigt lärosäte för examination 

Alternativet innebär att ett lärosäte får huvudansvar för utbildningen och examination. Under 

beställarprocessen är det initialt möjligt att förhandla med flera lärosäten tills man väljer att gå vidare 

med ett av dem.  Därefter tar detta lärosäte (och beställargruppen) kontakt med övriga länders 

lärosäten som kan tänkas bidra med hela kurser eller föreläsningar på del av kurs och ett underlag för 

att lämna offert tas fram. Efter att offert accepterats av uppdragsgivaren skrivs avtal. Huvudansvarigt 

lärosäte tar emot hela beloppet för utbildningen från NMR. Huvudansvarigt lärosäte skriver 

samarbetsavtal med de andra deltagande nordiska ländernas lärosäten rörande undervisning och 

kostnader i samband med undervisningens bedrivande. Innan uppdragsgivaren, NMR, startar 

beställningen av uppdragsutbildningen bör reglerna för uppdragsutbildning i respektive nordiskt land 

som kan vara aktuellt när det gäller kandidater till rollen som huvudansvarigt lärosäte, gås igenom för 

att se om de är förenliga med det föreslagna tillvägagångssättet. 
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Här följer ett exempel från Sverige. Uppdragsutbildning i Sverige kan enbart beställas av svenska 

staten, en svensk kommunal myndighet, ett svenskt landsting eller motsvarande offentlig 

uppdragsgivare samt privata arbetsgivare (16). När det gäller NMR:s roll som uppdragsgivare för 

utbildningen så behövs ett klargörande av NMR:s status som organisation dvs. om NMR är en 

myndighet, en mellanstatlig organisation eller ytterligare något annat. Om NMR har en organisatorisk 

status som inte stämmer med förordningen om uppdragsutbildning behöver regeringen genom ett 

beslut meddela undantag. Det är då det lärosäte som får huvudansvar för utbildningen som ansöker om 

undantaget. 

Givet att NMR tar rollen som uppdragsgivare så föreslår arbetsgruppen att NMR ger i uppdrag till en 

grupp med representanter för de nordiska länderna att fungera som beställare. Motivet är att skapa en 

beställargrupp som är väl insatt i de behov som ska ligga till grund för utbildningen. 

 

5 Behov av budget för att genomföra utbildningen och förslag på 
finansiering och styrning av utbildningen 

 
5.1 Budgetbehov – kostnad för utbildning i smittskydd/vårdhygien 
I detta avsnitt har kostnaderna för att genomföra en utbildning enligt beskrivningen i avsnitt 3.4 
uppskattats på två olika sätt. Syftet är att se om det blir stora skillnader mellan skattningarna eller om 

de ligger någorlunda nära varandra.  

 
Följande bedömningar och beräkningar har genomförts för att uppskatta behov av budget för 

utbildningen i smittskydd/vårdhygien 

A. Beräkning av faktiska undervisningskostnader som NHV har haft för att genomföra olika 

kurser korrigerat med tillägg för lokalkostnader mm. 

B. Beräkning av kostnader baserat på belopp som lärosäten tar ut för kurser. 

 

 

Här följer en redovisning av beräkningarna 

A. Kostnader för utbildning i smittskydd/vårdhygien enligt avsnitt 3.4 baserat på underlag som 

erhållits från NHV. 
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Tabell 5.1 Kostnader för kurser enligt underlag från NHV (28). 

Kurser Uppskattad kostnad SEK Kommentar 

Obligatoriska kurser, 

folkhälsa, 23 ECTS totalt 

  

Grundläggande folkhälso-

vetenskap, hälsans fördelning  

i olika befolkningsgrupper 

mm.5 ECTS 

75 000   

Kvantitativa metoder 5 ECTS 70 000  

Kvalitativa metoder och med 

fokus på implementering och 

beteenden 5 ECTS 

80 000 Denna kurs är omformulerad 

jämfört med NHV.  

Basal epidemiologi 5 ECTS 110 000  

Introduktion till forsknings- 

och projektarbete samt Att 

skriva ett vetenskapligt arbete  

8 ECTS. 

90 000 55 000 plus 35 000. Danmark 

har kursen ”Praxis – 

vetenskapsteori och metod” 10 

ECTS 

Obligatoriska specialkurser 

smittskydd/vårdhygien, 12 

ECTS totalt 

  

Infektionsepidemiologi 5 

ECTS 

85 000   

Mikrobiologi 2 ECTS (obli-

gatorisk för att gå nästa kurs) 

35 000   

Immunologi, vaccinologi och 

antibiotikaresistens 5 ECTS 

100 000   

Valbara specialkurser för 

den som vill ha vårdhygien-

perspektiv, 20 ECTS totalt 

  

Smittskydd med vårdperspektiv 

10 ECTS 

200 000 – 220 000 Denna kurs kan delvis läsas 

ihop med dem som läser Smitt-

skydd med samhällsperspektiv 

Antibiotikaepidemiologi och 

förskrivningspraxis 5 ECTS 

80 000 – 100 000 Inte underlag från NHV, 

skattning 

Kontaminering och sterilisering 

5 ECTS  

80 000 – 100 000 Inte underlag från NHV, 

skattning 

Valbara specialkurser för 

den som vill ha samhälls-

perspektiv, 20 ECTS totalt 

  

Smittskydd med 

samhällsperspektiv 10 ECTS 

100 000 (Kostnaden gäller för 

den del som är specifik för 

samhällsperspektivet) 

Denna kurs kan delvis läsas 

ihop med dem som läser 

Smittskydd med vårdperspektiv 

Lagar och regleringar,  

organisation och intersektoriell 

samverkan 5 ECTS 

80 000 – 100 000 Inte underlag från NHV, 

skattning 

Utbrottshantering – 

fördjupning 5 ECTS 

80 000 -100 000 Inte underlag från NHV, 

skattning 
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Valbart för samtliga   

Examensarbete: 15 eller 0 

ECTS 

Handledning för en student 15 

ECTS, 5 000 – 7 000. Tio 

studenter per år kostar 50 000 – 

70 000. 

Inte inkluderat i totalkostnaden 

eftersom antalet studenter är 

svårt att uppskatta. 

Summering 1 295 000 - 1 375 000 Kostnaden avser kurser 

omfattande 75 ECTS (15 ECTS 

extra valbara kurser). 

 

 

  

Kostnaderna i tabell 5.1 för kurser inkluderar kursledare, föreläsare och deras resor och boende, kaffe 

och macka/kaka samt frukt. Kostnader för lokaler mm. är inte medräknade och inte heller är eventuella 

kursavgifter (intäkter) avräknade (28). 

  

Enligt tabell 5.1 är den totala kostnaden 1,295 – 1,375 MSEK exklusive kostnad för examensarbete, 

lokaler och indirekta kostnader. Kostnader för lokaler samt indirekta kostnader som belastar 

utbildningen vid högskolor har kartlagts i Sverige (29).  De utgör i medeltal 35 – 40 procent av totala 

kostnaden för de flesta av högskolorna. Om kostnaderna för kurserna (i detta fall räknat på 75 ECTS) 

är 1,295 – 1,375 MSEK skulle totala beloppet bli 2,16 -2,29 MSEK räknat på 40 procent.  

 

Skälet till att examensarbetet inte har tagits med är att det är mycket svårt att uppskatta hur många som 

kommer att göra examensarbete och i vilken omfattning.  

 

Ovanstående bedömning av kostnader kan sänkas. Därför finns det ett antal exempel på möjligheter att 

minska kostnaderna för utbildningen smittskydd/vårdhygien angivna i slutet av detta avsnitt. 

 

 

B. Beräkning av kostnader baserat på belopp som lärosäten tar ut för kurser 

Ett annat sätt att uppskatta och beräkna kostnader för den angivna diplomutbildningen är att utgå från 

belopp som tas ut av lärosäten vid uppdragsutbildning eller annan utbildning där deltagarnas 

arbetsgivare betalar för kursen eller där deltagarna själva betalar utbildningen beroende på 

medborgarskap. I tabell 5.2 ges några olika exempel. 
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Tabell 5.2. Exempel på kursavgifter för olika kurser värda 7.5 ECTS vid olika lärosäten. 

 

Lärosäte Kurs, program etc. Antal ECTS Kostnad per 
studerande 7,5 

ECTS 

Kostnad för 
60 ECTS 

London School of 

Hygiene and 
Tropical Diseases 

Diploma Infectious 

Diseases (30) 

60 ECTS 
omräknat till 
7,5 ECTS 

107 000 SEK tot. 

13 375 SEK  
 

107 000 SEK 

Göteborgs 

universitet 

Folkhälsa (31) 7,5 ECTS 10 000 SEK 80 000 SEK 

Uppsala 
universitet 

Distanskurs inom 
folkhälsa Kvalitativa 

metoder 

Fysisk närvaro samma 

kurs (32) 

7,5 ECTS 
 

 

7.5 ECTS 

16 225 SEK (gäller 

studerande utanför 
EU) 

 
 

18 200 SEK (gäller 

studerande utanför 
EU) 

129 800 SEK 
 

 

 
 

145 600 SEK 

Umeå universitet Kurs för tjänstemän 

som arbetar med ar-
betsmarknadsfrågor 

(33) 

15 ECTS 
omräknat till 
7,5 ECTS 

20 500 SEK 

10 250 SEK 

82 000 SEK 

Umeå universitet Palliativ vård (delvis 

distansundervisning) 
(34) 

4,5 ECTS 
omräknat till 

7,5 ECTS 

4 000 SEK 

6 667 SEK 

53 336 SEK 

 

Här har främst svenska lärosäten använts som exempel. Kostnaderna kan variera i förhållande till de i 

t.ex. Danmark, Norge och Finland. En övergripande slutsats som kan dras utifrån exemplen i tabellen 

är att en kurs motsvarande 7,5 ECTS bör kunna erhållas för cirka 10 000 – 12 000 SEK per 

studerande. Vid uppdragsutbildning kan uppdragsgivaren själv bidra med lärare vilket kan ge en lägre 

kostnad för utbildningen, vilket kan vara fallet för några av exemplen ovan såsom Umeå universitet. 

 

Om ett lärosäte har krav på minst 20 studenter för att en kurs ska starta innebär det en minimikostnad 

på 200 000 – 240 000  SEK för en kurs på 7,5 ECTS. En uppdragsutbildning som ger kurser 

motsvarande 60 ECTS plus 15 ECTS (valbara kurser) skulle då hamna på cirka 2,0 -  2,4 MSEK. Inte 

heller i detta exempel ingår kostnaden för examensarbetet av samma skäl som nämndes i beräkningen i 

exempel A.   

 

Slutsatsen av ovanstående två exempelberäkningar är att kostnaden för att genomföra en utbildning i 

smittskydd/vårdhygien på avancerad nivå för Masterexamen med några extra valbara kurser enligt 

avsnitt 3.4 ligger runt 2,0 – 2,4 MSEK. Det finns dock möjligheter att minska den angivna kostnaden 

och exempel på detta är om 

- Andelen distansundervisning är hög  

- Kursen ingår i lärosätets ”ordinarie sortiment” vilket minskar tiden för planering av kursen 

och ökar möjligheten att hitta lärare vid lärosätet, annars kan kostnader uppkomma för resor 

mm. 

- Uppdragsgivaren kan bidra med lärare till vissa föreläsningar, t.ex. myndighetspersoner som 

föreläser inom ramen för sin ordinarie tjänst. 

- Arbetsgivaren till den studerande betalar t.ex. hälften av kursavgiften. Om en kurs på 7,5 

ECTS kostar 200 000 SEK och arbetsgivarna betalar en avgift på 5 000 SEK vardera för 20 

studenter som går kursen, så blir kostnaden för NMR 100 000 SEK. Ju fler studerande per 

kurs desto lägre kostnad för uppdragsgivaren, givet att det finns en maxkostnad för en kurs.   
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Vid en framtida beställning av utbildningen i smittskydd/vårdhygien bör ovanstående möjligheter 

diskuteras. 

 

Den årliga kostnaden och behov av budget är också beroende på  

A. Med vilken hastighet undervisningen ges, t.ex. hel- eller halvfart. 

B. Hur ofta en ny utbildning i smittskydd/vårdhygien startar, årligen eller vartannat år. 

 

Här ges tre alternativ. 

1. Utbildningen ges under loppet av ett år, 30 ECTS per termin och en ny utbildning startar varje 

år. Kostnad 2,0 – 2,4 MSEK per år, varav en del kan finansieras av de studerandes 

arbetsgivare.  

2. Utbildningen ges under loppet av två år, 15 ECTS per termin och en ny utbildning startar varje 

år. Kostnad 2,0 – 2,4 MSEK per år, varav en del kan finansieras av den studerandes 

arbetsgivare. Första året kostar dock 1 MSEK. 

3. Utbildningen ger under loppet av två år, 15 ECTS per termin och en ny utbildning startar 

vartannat år. Kostnad 1,0 – 1,2 MSEK per år, varav en del kan finansieras av den studerandes 

arbetsgivare. 

 

Arbetsgruppen föreslår alternativ 2 dvs. att utbildningen ges så att den studerande kan läsa på halvfart, 

15 ECTS per termin, och att en ny utbildning startar varje år i början. Då blir driftskostnaden för NMR 

2,0 – 2,4 MSEK per år. Arbetsgruppen föreslår vidare att arbetsgivaren betalar en kursavgift för den 

studerande vilket innebär att driftskostnaden för NMR kommer att vara betydligt lägre än 2,0 - 2,4 

MSEK. 

 

5.2 Finansiering av utbildningen – olika modeller för årlig drift 
 

När det gäller finansieringen av den förslagna utbildningen i smittskydd/vårdhygien avsnitt 3.4 har 

arbetsgruppen utgått från följande faktorer för att beskriva olika modeller 

 

- andel av kostnaden som arbetsgivarna ska stå för 

- andel av kostnaden som ska finansieras av NMR  

- hur kostnaderna ska fördelas mellan de nordiska länderna. 

 

Tabell 5.3 Modeller för finansiering av utbildningen 

Finansiär Modell 1 Modell 2 

Arbetsgivare Ingen avgift, 0 SEK Betalar cirka 5 000 –  

6 000 SEK för 7,5 

ECTS (cirka halva 

studieavgiften) 

NMR NMR står för hela 

finansieringen  

2,0 -  2,4 MSEK 

NMR står för del av 

hela finansieringen  

 

 

Arbetsgivarnas finansiering – alternativ enligt tabell 5.3. 

Här antas att en utbildning i smittskydd/vårdhygien omfattande 60 ECTS innebär en kostnad på cirka 

80 000 - 100 000 SEK per studerande som läser alla kurserna. Arbetsgivaren kan betala t.ex. 
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- Ingenting, 0 SEK 

- Hälften, cirka 50 000 SEK 

 

 

NMR:s finansiering – alternativ enligt tabell 5.3 

- Hela kostnaden 2, 0 – 2,4 MSEK per år om arbetsgivarna inte betalar något, givet att en ny 

diplomutbildning startar årligen och ges på halvfart, 30 ECTS per år 

- 2,0 – 2,4 MSEK minus arbetsgivarnas bidrag, vilket kan varierar år från år beroende på antal 

studerande i respektive kurser samt hur många kurser som en studerande läser per termin. 

 

Några slutsatser av ovanstående exempelberäkningar är 

- Det är fördelaktigt med ett stort antal studerande i modell 2. Ju fler studerande vars 

arbetsgivare betalar en kursavgift, desto lägre kostnad för NMR, givet att det finns en 

maxkostnad per kurs. 

- Vid uppdragsutbildning brukar lärosätena ställa krav på att utbildningen ska vara betald av 

uppdragsgivaren innan kursen startar. Det betyder att NMR i rollen som uppdragsgivare 

behöver lägga ut hela beloppet, 2,0 – 2,4 MSEK, och inkassera kursavgifter från arbetsgivarna 

i efterhand, speciellt om utbildningen ges på halvfart under loppet av två år. Möjligen kan 

kostnaden för utbildningen delas upp i två delar under en tvåårsperiod. Detta bör förhandlas 

med uppdragstagaren dvs. lärosätet. 

 

5.3 Fördelning av kostnader mellan de nordiska länderna 
I det följande presenteras två olika fördelningsmodeller och vilka kostnader det kan innebära för de 

nordiska länderna/regionerna. Därefter jämförs de två modellerna. 

 

Modell 1. Fördelning av kostnader utifrån folkmängd.  

I den första modellen fördelas kostnaderna utifrån folkmängden (35). I tabell 5.4 beskrivs årliga 

kostnader för respektive land/region då den totala kostnaden är 1 miljon SEK. 

 

Tabell 5.4 Fördelning av kostnader utifrån folkmängd. 

Land/region Folkmängd i antal 

invånare 

Folkmängd i procent Kostnad SEK per år då 

kostnaden är 1 MSEK 

Danmark 5 602 628 21,50 215 000 

Färöarna      48 197   0,18     1 800 

Grönland      56 370   0,22     2 200 

Island   321 857   1,23   12 300 

Finland 5 426 674 20,80 208 000 

Åland      28 502   0,11     1 100 

Norge  5 051 275 19,36 193 600 

Sverige 9 555 893 36,62 366 200 

 

Modell 2. Fördelning av kostnader utifrån antal studerande per år från respektive land 
 

Det är svårt att uppskatta framtida antal studerande per land och år. Här ges ändå ett räkneexempel 

baserat på de uppgifter som respektive nordiskt land har gett när det gäller framtida antal studerande 

enligt avsnitt 3.9. Syftet är att ge en mycket grov bild av hur kostnaderna kan komma att fördelas 
mellan länderna.  
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Tabell 5.5 Fördelning av kostnader utifrån antal studerande per år från respektive land 

Land/region Uppskattat antal 

studerande per år i 
medeltal 

Antal studerande i 

procent 

Kostnad SEK per år då 

totala kostnaden är  
1 MSEK 

Danmark 5 11.11 111 100 

Färöarna 0.1  0,22     2 200   

Grönland 0,5?  1,11   11 100 

Island 3,5  7,78   77 800 

Finland 5,5 12,22 122 200 

Åland 0,5?   1,11   11 100 

Norge 5 11,11 111 100 

Sverige 25 55,56 555 600 

 

För- och nackdelar med Modell 1 Fördelning utifrån folkmängd och Modell 2 Fördelning utifrån antal 

studerande redovisas i tabell 5.6. 

 
Tabell 5.6 Jämförelse mellan modell 1 och 2. 

Kriterium Modell 1. Kostnadsfördelning 

utifrån folkmängd 

Modell 2. Kostnadsfördelning 

utifrån antal studerande 

Kostnadens förutsägbarhet 
inför budgetarbete inom 

ländernas departement och 

inom NMR 

Förutsägbar kostnad per land 
och en korrekt budget kan 

skapas i god tid av land/region 

som ska betala. 

Antal studerande är känt efter 
sista terminens 

ansökning/antagning vilken 

sker minst ett halvår efter att 
budget ska beslutats. Kräver 

schablonbudget och korrektion 

i efterhand med eventuella 

återbetalningar eller 
tilläggskostnader för länderna. 

Rättviseaspekter Kan upplevas som en orättvis 

modell om ett land skickar för 
få eller för många studerande i 

relation till folkmängden. 

Kan upplevas som en orättvis 

modell om vissa studerande 
läser en enstaka kurs medan 

andra läser ett antal kurser per 

år då kostnaden per studerande 

är densamma. 

 

Alternativet folkmängd ger en förutsägbar kostnad och möjlighet att avsätta en korrekt budget, medan 

framtida antal studerande innebär stora svårigheter att anslå en korrekt budget för respektive land 

eftersom antalet studerande ofta blir känt efter att budgetprocessen är genomförd.  

 

Arbetsgruppen föreslår därför att fördelning av kostnader sker utifrån folkmängd under de första fyra 

åren. Därefter föreslås en övergång till en fördelning av kostnader baserat på medelvärdet för de 

senaste fyra årens studerande för respektive land. Motivet är att modellen med fördelning efter antal 

studerande synes ge en rättvisare fördelning av kostnaderna mellan länderna på längre sikt. 

 

 

5.4 Budget för etablering av nordiskt samarbete om utbildning i 

smittskydd/vårdhygien   
För att beräkna budget för etablering av ett nordiskt samarbete om diplomutbildning inom området 

smittskydd/vårdhygien har arbetsgruppen utgått från ett antal antaganden. 

- En grupp med representanter från de nordiska länderna får i uppdrag av NMR att beställa en 

uppdragsutbildning. NMR antas stå som uppdragsgivare för utbildningen. 
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- En uppdragsutbildning tar 3-6 månader från första kontakt till att ett avtal har skrivits. 

Sannolikt tar det närmare 6 månader eftersom lärosäten från minst två länder till ska 

samordnas av det lärosäte som får huvudansvar att koordinera utbildningen, handha 

examination mm. Enligt ett schema som visar processen vid beställning av en 

uppdragsutbildning behövs minst tre möten under beställarperioden. Se bilaga 2 (36). 

- Vid en uppdragsutbildning är det uppdragsgivaren som väljer ut vilka sökande som ska få gå 

sökta kurser (16). Om man antar att arbetsgruppen för etablering av utbildningen även får 

detta uppdrag så behövs möten minst två gånger per år för hantering av ansökningar.  

 

Antal möten: Cirka 4 för beställarprocessen vid etableringen av utbildningen och två per år då 

utbildningen har startat. 

 

Vanligtvis förväntas de nordiska länderna stå för sina egna kostnader vid samarbetsuppdrag, 

Arbetsgruppen föreslår ändå att NMR avsätter ett belopp för etableringen av utbildningen, dels för 

deltagarnas omkostnader och dels för att vid behov kunna anlita juridisk expertis förutom den som 

finns vid departement och myndigheter i de nordiska länderna. Det skulle i så fall handla om att göra 

en jämförande analys av relevanta lagar och regelverk länder emellan. Ett annat alternativ är att 

NMR:s sekretariat gör detta. Det är viktigt att den utbildning i smittskydd/vårdhygien som startas på 

nytt är förenlig med de nordiska ländernas lagar och förordningar och andra regelverk som kan 

kopplas till den föreslagna utbildningen. Det föreslagna beloppet är 200 000 – 400 000 SEK beroende 

på hur många som ska ingå i gruppen och behovet av juridisk expertis. 

 

5.5 Förslag på styrning av utbildningen 
Styrning av utbildningen kan främst ske 

- i samband med beställningen av en uppdragsutbildning  

- genom att följa utvärderingar av kurser som har genomförts mm. och ge återkoppling till ansvariga 

lärosäten som genomför utbildningen. 

 

Arbetsgruppen har föreslagit att en grupp med representanter för de nordiska länderna, t.ex. från de 

nationella folkhälsomyndigheterna, dels får i uppdrag att dels beställa uppdragsutbildningen, dels att 

följa utbildningens utvärderingar för att ge synpunkter på hur utbildningen kan anpassas och 

förbättras. Även för arbetsgivare är utvärderingen av stort intresse. Arbetsgruppen bör även få i 

uppdrag att utse vilka som ska få tillträde till utbildningen. Det kan ske i dialog med huvudansvarigt 

lärosäte för utbildningen i smittskydd/vårdhygien för att säkra att gällande regelverk för antagning till 

studierna följs. 
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Bilaga 1. Förordning om uppdragsutbildning 

SFS nr: 2002:760 

Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet 

Utfärdad: 2002-10-10 

Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1177 

Tryckt version: pdf, utan ändringar (Lagrummet) 

Ändringsregister: SFSR (Lagrummet) 

Källa: Regeringskansliet / Lagrummet  

Innehåll 

 Övergångsbestämmelser 

1 § Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av 

högskolelagen (1992:1434) får bedriva uppdragsutbildning enligt bestämmelserna i denna 

förordning. 

Definitioner 

2 § Med högskola avses i fortsättningen såväl universitet som högskola, och med 

uppdragsutbildning utbildning som anordnas mot avgift från annan än en fysisk person för den som 

uppdragsgivaren utser. 

Utbildningar 

3 § En högskola får bedriva uppdragsutbildning bara om den knyter an till sådan 

högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har examensrätt för. 

Om uppdragsgivaren är svenska staten, en svensk kommunal myndighet, ett svenskt landsting 

eller en motsvarande offentlig uppdragsgivare från ett annat land inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES) gäller utöver första stycket att uppdraget ska avse 

1. personalutbildning, eller 

2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl eller av biståndspolitiska skäl. 

Trots det som anges i andra stycket 1 får uppdraget avse utbildning av personer som inte är 

anställda hos uppdragsgivaren, om utbildningen enligt beslut av regeringen ska ges på uppdrag av 

svenska staten för en bestämd kategori av personer. 

När det inte är fråga om en offentlig uppdragsgivare gäller i stället utöver första stycket att 

uppdraget ska avse personalutbildning som är ägnad att få betydelse för deltagarnas arbete åt 

uppdragsgivaren. Förordning (2010:1779). 

3 a § Trots det som anges i 3 § första och andra styckena får utbildning enligt 4 § 

polisutbildningsförordningen (1999:740) bedrivas som uppdragsutbildning, om utbildningen enligt 

beslut av regeringen får ges av en högskola på uppdrag av svenska staten. Förordning 

(2013:1177). 

Utbildningarnas bedrivande 

http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/02/020760.PDF
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfsr_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfsr_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfsr_err&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BBASE%7D=SFSR&%24%7BFORD%7D=FIND&%24%7BFREETEXT%7D=&BET=2002%3a760&%C4BET=&ORG=
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2002760-om-uppdr_sfs-2002-760/#overgang
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4 § Uppdragsutbildning får inte bedrivas på ett sådant sätt eller i en sådan omfattning att den får 

en negativ inverkan på den högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan 

ska bedriva. 

När en högskola anordnar uppdragsutbildning som omfattar studier motsvarande mer än 60 

högskolepoäng, ska högskolan skriftligen underrätta Universitetskanslersämbetet om det. 

Förordning (2012:718). 

Avgifter 

5 § Vid uppdragsutbildning tillämpas avgiftsförordningen (1992:191). Högskolorna får själva 

bestämma avgiftens storlek. Avgiften skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. 

Examensbevis och kursbevis 

6 § De som deltar i uppdragsutbildning får ges betyg och examensbevis eller kursbevis enligt 

bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, om samma kvalitetskrav 

ställs på uppdragsutbildningen som på motsvarande högskoleutbildning. Detta gäller även om 

deltagarna saknar behörighet för tillträde till högskoleutbildning. Förordning (2007:424). 

Tillgodoräknande 

7 § Den som har gått igenom en sådan uppdragsutbildning som avses i 6 § har rätt att 

tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. 

Förordning (2007:424). 

Ytterligare föreskrifter 

8 § Universitets- och högskolerådet får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för 

tillämpningen av denna förordning. Förordning (2012:718). 

 

 

Övergångsbestämmelser 

2007:424 

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. 

2. Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en uppdragsutbildning men då inte slutfört den har 

rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som grundläggande högskoleutbildning enligt de äldre 

bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2015. 
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Bilaga 2. Planeringsprocessen vid behovsstyrd uppdragsutbildning                  

  
Utbildningsplanering t o m avtal med beställare (36). Källa: Umeå universitet  
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