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Synpunkter från Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) på rapporten  
 
FRAMTIDA NORDISKT SAMARBETE ANGÅENDE UTBILDNING I 
SMITTSKYDD/VÅRDHYGIEN, En utredning genomförd på uppdrag av 
Ämbetsmannakommittén för social- och hälsofrågor vid Nordiska ministerrådet. 
 
Sammanfattning 
SFVH välkomnar en ny nordisk utbildning inom vårdhygien/smittskydd. Utbildningen bör 
inrymmas i den utbildningsstruktur som finns vid svenska universitet/högskolor och som är en 
anpassning till Bologna. Utbildningen bör ges på avancerad nivå och omfatta 60 ECTS och 
innefatta möjlighet till ordinarie magisterexamen. Den ska också ge behörighet att fortsätta till 
masterexamen. Utbildningen ska utformas, erbjudas, genomföras och examineras av 
universitet/högskola under statlig tillsyn. Utbildningen ska vara kostnadsfri för deltagare och 
dennes arbetsgivare, dvs inte en uppdragsutbildning i den form rapporten föreslår. SFVH 
förordar istället att den nya utbildningen görs till föremål för den typ av utlysning av Nordic 
Master som beskrivs i rapporten. 
 
Arbetsgruppens sammansättning 
SFVH tycker att det är anmärkningsvärt att den aktuella arbetsgruppen har tagit fram ett så 
detaljerat förslag till framtida universitetsutbildning på avancerad nivå trots att det i gruppen 
saknas företrädare för universitet/högskola eller myndighet med ansvar för kvalitetssäkring 
och/eller tillsyn av högre utbildning. 
 
Kärnkompetenser beskrivna enligt EU:s policydokument  (s. 11) 
Inom området vårdhygien refererar arbetsgruppen endast till ECDC:s dokument ”Core 
competencies for infection control and hospital hygiene in the European Union”. Detta kan 
vara ett rådgivande dokument, men har ingen officiell status i Sverige. Från 2015 kommer 
Vårdhygien vara en medicinsk specialitet för läkare i Sverige. Målbeskrivningen för 
specialiteten är författningstext som styr innehållet i specialistutbildningen. Det är väsentligt  
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att kurser inom den planerade utbildningen kan användas inom ramen för den nya 
specialistutbildningen för läkare. 
 
Kursmoduler och Möjlighet till examina  (s. 17 och s. 20) 
Vi tycker att den övergripande beskrivningen av utbildningen – 60 ECTS på avancerad nivå 
med eller utan examensarbete – är bra. Den tillgodoser de svenska kraven på att utbildningen 
leder fram till en magisterexamen, men är samtidigt anpassad till den norska och danska 
strukturen för universitetsutbildning där man inte har magisterexamen. Vi tycker att ett 
upplägg med två inriktningar – samhällsperspektiv respektive vårdhygienperspektiv – är bra. 
Vi är tveksamma till att redan nu beskriva vilka kurser som ska ingå i utbildningen – det är 
enduppgift för den/de högskolor som anordnar utbildningen. Vi vill dock peka på att viktiga 
komponenter i utbildningen saknas i det presenterade förslaget; det gäller t.ex. 
förbättringsarbete, kvalitetsutveckling, pedagogik och beteendevetenskap. 
 
Inträdeskrav  (s. 20) 
Inträdeskravet ska vara minst kandidatexamen inom hälso- och sjukvårdsområdet. 
 
Uppdragsutbildning och tänkbara beställare  (s. 21) 
Beträffande uppdragsutbildning finns en rad oklarheter kring hur Förordning (2002:760) om 
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor ska tolkas. Sannolikt krävs ett särskilt 
regeringsbeslut om NMR ska var beställare av en utbildning som riktas till personer anställda 
inom andra organisationer. Det är vidare inte klarlagt att NMR ens då kan vara beställare. 
Ytterligare är det osäkert om en uppdragsutbildning kan ha formen av ett sammanhållet 
utbildningsprogram med möjlighet att utfärda generella examina (magister och master) till 
antagna studenter vilket bl.a. hänger ihop med beställarens rätt att utse kursdeltagare.  
De legala aspekterna, inte minst studenträttsliga, på uppdragsutbildning behöver utredas 
vidare innan beslut fattas om denna form. 
En uppdragsutbildning där lejonparten av finansieringen ligger hos arbetsgivaren, och inte 
beställaren, gör det svårare att få svenska offentliga arbetsgivare att ge sina anställda 
förutsättningar att gå utbildningen, oavsett det reala behovet av fortbildning. 
 
Utlysning av utbildningen och tänkbara organisationer som administrerar utlysningen  
(s. 22) 
SFVH förordar att den nya utbildningen görs till föremål för den typ av utlysning av Nordic 
Master som beskrivs. 
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Övriga synpunkter 
Ett särskilt problem, som inte berörs av arbetsgruppen, är situationen för de studenter som 

antagits till Diplomutbildning vid NHV men som inte hinner bli klara med sin utbildning 

(omkring 50 svenska studenter) innan skolan läggs ner. Skolan har så vitt vi vet inte diskuterat 

med något annat lärosäte angående möjlighet att studenter skulle kUlma slutföra sin utbildning 

där mot ekonomisk ersättning från NHV (till skolan redan utbetalade budgetmedel). Den 

uppkomna situationen missgynnar särskilt svenska studenter då dessa varit tvungna att 

genomföra utbildningen i långsammare takt än studenter från Danmark och Norge på grund 

av de svenska arbetsgivarnas svårigheter att släppa iväg sina anstäJlda. Sverige har som stor 

finansiär av NHV alltså möjliggjort för studenter från de övriga länderna att slutföra sin 

Diplomutbildning. Ur ett studenträttsligt perspektiv hade det varit rimligt att skolans styrelse 

sörjt för att alla studenter antagna till Diplomprogrammet fått möjlighet att slutföra det vid 

annan högskola. 

Göteborg den 29 oktober 2014 

För SFVH, 

/~ tktp-tl 
Ingemar Qvarfordt, ordförande 
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