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OBS! 
Denna uppdragsutbildning arrangeras på uppdrag av Expertgruppen för vaccinationer i 
Stockholms läns landsting (SLL) i samarbete med Karolinska Institutet, Inst för Medicin 
Solna/Enheten för infektionssjukdomar. Den är i första hand riktad till läkare och 
sjuksköterskor som är yrkesmässigt verksamma med att praktisk vaccinera i Stockholms - och 
Södermanlands Län. Det gäller både offentliga och privata aktörer från primärvård, 
barnhälsovård, infektions- och barnkliniker, företagshälsovård samt vaccinationsmottagningar.

I mån av plats erbjuds deltagande till sökanden från andra län.

I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om 

kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av 

läkemedel framgår att "En sjuksköterska som har genomgått 

någon annan utbildning som innefattar kunskapsområdet är 

behörig att till vuxna ordinera läkemedel för vaccination 

enligt första stycket 1–3, 5 och 6. (HSLF-FS 2017:71)".

Denna utbildning uppfyller Socialstyrelsens krav för att ge 

underlag för behörighet att ordinera influensa- och 

pneumokockvacciner till vuxna.

Kursens mål

1. Fördjupa kunskapen hos läkare och sjuksköterskor som 

arbetar praktiskt med patientfrågeställningar om vaccinering, 

indikationer och riskbedömningar samt ordinerar och/eller 

vaccinerar barn eller vuxna.

2. Ge fler sjuksköterskor behörighet att självständigt ordinera 

vissa programvaccinationer.

Kursens syfte

Efter genomgången utbildning har kursdeltagaren fått fördjupad 

kunskap inom vaccinologi inkluderande effekt, biverkningar, 

intervall och allergier med fokus på programvaccinationer men 

även om de vanligaste vaccinerna som inte omfattas av det 

allmänna vaccinationsprogrammet.

Kursens målgrupp

Kursen vänder sig till grundutbildade läkare och sjuksköterskor 

som arbetar praktiskt med vaccinfrågeställningar och vaccinerar 

barn eller vuxna som en del av sin verksamhet.

Deltagarna ger kursen i utvärderingen ett medelvärde 5,8 

av 6 möjliga

”Väldigt bra upplägg och omfattande”

”Mycket bra föreläsningar om vaccinerna”

”Fantastiskt kunniga och kompetenta lärare/föreläsare”
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Kursupplägg

Kursen utgörs av två separata block om tre respektive två 

dagar med ca 6-8 veckor däremellan. Den första dagen 

kommer deltagarna göra ett anonymt diagnostiskt prov. Detta 

prov kommer återkomma i samma form den sista kursdagen.

Första blocket utgörs främst av katedrala föreläsningar och 

faktagenomgång. 

I mellanperioden arbetar deltagarna självständigt med en 

fördjupningsuppgift. Detta arbete motsvarar 5 dagars studier.

Andra blocket utgörs av interaktion mellan deltagarna 

sinsemellan och med kursledarna utifrån det självständiga 

arbetet i mellanperioden och tidigare katedrala föreläsningar. 

Gemensamma redovisningar och frågeställningar med 

mentometer kommer att utnyttjas. Examinationsformen 

utgörs av färdigställt fördjupningsarbete och avslutande 

diagnostiskt prov.

Ur kursinnehållet

• Basal vaccinologi

• Fakta om programvaccinationer

• Fakta om alla övriga vacciner

• Allergier

• Biverkningar

• Intervall mellan vacciner

• Särskilda patientgrupper

• Falldiskussioner

Angående de regler som nu finns för ordination av program-

vaccinationer (influensa och pneumokock) till vuxna skriver 

Socialstyrelsen att: ”Utbildningen ska vara på högskolenivå” 

och att praktisk tjänstgöring inte är jämförbar med utbildning i 

detta avseende. 

Vår utbildning uppfyller Socialstyrelsens krav för att ge 

behörighet att ordinera programvaccinationer till vuxna. 

De deltagare som redan har denna behörighet ges en upp-

datering och fortbildning avseende vaccinologi och övriga 

vacciner.

Tid och plats

16-18/1 2019 samt övriga kursdagar 2- 3/5.

Smittskydd Stockholms lokaler, 

Magnus Ladulåsgatan 63A.

Självständigt arbete i mellanperioden, motsvarande fem 

arbetsdagar
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För administrativa frågor

Kontakta Ulla Finati, projektkoordinator 

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning 

Tel: 08-524 838 91

E-post: Ulla.Finati@ki.se

ANMÄLAN

Anmälan sker på

www.ki.se/uppdragsutbildning

I anmälan ber vi de sökande kort motivera 

varför de önskar gå kursen och på vilket 

sätt de arbetar med vaccinering. 

Antal kursplatser

25

Sista anmälningsdag

2018-12-01 (I mån av plats kan senare 

anmälningar komma att accepteras.)

Karolinska Institutet är ett av världens 

ledande medicinska universitet. 

I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 

40 procent av den medicinska 

akademiska forskningen och har det 

största utbudet av medicinska 

utbildningar. Sedan 1901 utser 

Nobelförsamlingen vid Karolinska 

Institutet mottagare av Nobelpriset i 

fysiologi eller medicin.

Karolinska Institutet levererar 

kompetensutveckling för landsting, 

kommun och företag – framför allt inom 

vård, omsorg och hälsa – och verkar för 

utveckling i hälso- och sjukvården samt för 

ett friskare samhälle.
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ki.se/uppdragsutbildning 

Nu erbjuder Karolinska Institutet kurser för läkare som uppdragsutbildning. Kurserna är av 

hög kvalitet med goda pedagoger. Du kommer att träffa värdsledande forskare och 

specialister inom det medicinska området. Kurserna granskas och kvalitetssäkras av 

Lipus, Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården (tidigare IPULS), som 

drivs av Läkarförbundet. 

Du hittar vårt kursutbud för läkare på ki.se/st-lakarutbildning.


