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Målgrupper

• Sjuksköterskor, läkare, biomedicinska analytiker …

• Andra med intresse för smittskydd och vårdhygien: 

veterinärer, djurskötare, biologer, naturvetare, 

anställda inom miljö- och hälsoskydd, arbetsmiljö, 

byggmyndigheter m.fl.

Nordisk magisterutbildning i medicinsk mikrobiologi 

med inriktning mot Smittskydd och Vårdhygien
Utbildning på halvfart: 15 hp per termin, totalt 60 hp
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Målsättning:

Att ge kunskap om:

• patogena mikroorganismer, deras spridningsmönster, 

kroppen försvar mot infektioner, samt vaccination

• antibiotika och antibiotikaresistens

• teori och praktik inom smittskydd och vårdhygien

• Infektionsepidemiologi, statistik, förmåga att läsa 

vetenskaplig litteratur och att själv skriva vetenskapligt

Att ge deltagarna ett nordiskt professionellt nätverk inom 

smittskydd och vårdhygien

Nordisk magisterutbildning i medicinsk mikrobiologi 

med inriktning mot Smittskydd och Vårdhygien
Utbildning på halvfart: 15 hp per termin, totalt 60 hp
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MIC101 Smittspridning 

och antibiotikaresistens

MIC201 Infektionsepidemiologi

och vaccinologi

MIC301 Smittskydd

och vårdhygien

MIC401 Examensarbete 

Smittskydd och vårdhygien

15 ECTS

15 ECTS

15 ECTS

15 ECTS

Principiell uppbyggnad av 

utbildningen (magister)

Kurserna kan läsas separat

Utbildning på halvfart: 15 hp per termin, totalt 60 hp
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I II III IV tentamen

• I-IV Undervisningsveckor, heltid

På plats (2 veckor) 

zoom (2 veckor)

• Hemarbete i mellanperioden:

– Videoföreläsningar, instuderingsfrågor, kurslitteratur, självrättande quiz, 

läsa vetenskapliga artiklar, hemuppgifter, förbereda gruppdiskussioner

Pedagogiskt upplägg (kurs 1-3)

Masterutbildning i Smittskydd och Vårdhygien

Undervisningsveckor:

Kurs 4. Examensarbete i Smittskydd och Vårdhygien

I II Skriftlig rapportArbete med eget projekt

Under handledning Examinations-

seminarier

Föreläsningar, 

inspirationsföreläsningar, 

gruppövningar, 

gruppdiskussioner, 

seminarier, genomgångar

föreläsningar

seminarier
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Uppdragsutbildning

20 platser reserverade för uppdragsutbildning. Utökas om många sökande. 

2 års yrkeserfarenhet inom relevant profession. Godkänt gymnasiebetyg engelska 

samt nordiskt språk.

Arbetsgivaren betalar kursavgift.

Lätt att få en plats på utbildningen – hittills har alla behöriga sökande fått plats direkt.

https://www.gu.se/biomedicin/studera-hos-oss/uppdragsutbildning/nordisk-

magisterutbildning-i-mikrobiologi-smittskydd-och-vardhygien

”Vanlig” universitetsutbildning

15-20 platser. Antal som antas beror på antal sökande till uppdragsutbildningen. 

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom relevant område. Godkänt 

gymnasiebetyg nordiskt språk och Engelska 6.

Ingen kursavgift.

Svårare att få en plats på utbildningen denna väg.

https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/magisterprogram-i-mikrobiologi-

smittskydd-och-vardhygien-m2cma
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Utbildningen som helhet:  Studenter klara VT 2021

Jag är som helhet nöjd med utbildningen och med vad jag har lärt mig

Jag kommer att ha stor nytta av utbildningen i min yrkesutövning

Jag kommer att rekommendera utbildningen till mina kollegor

Utbildningen har ökat mitt intresse för ämnet smittskydd och vårdhygien

Utbildningen har ökat mitt intresse för mikrobiologi, immunologi och infektion 

Utbildningen har ökat mitt intresse för forskning och utveckling

Utbildningen har ökat mitt intresse för att läsa vetenskaplig litteratur

Den pedagogik som tillämpats under utbildningen har överlag främjat

min inlärning

Hur väl stämmer påståendena? Gradera 1 - 10

8,7

9,3

8,3

8,3

8,7

8,5
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8,0
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Välkomna till Göteborg!
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Verdien av hele dette studiet på 4 semester, blir uvurderlig for meg som rådgir og 

underviser i smittevern ……. Nå har jeg fått en bedre faglig plattform å stå på, samt 

dypere kunnskap om mikrobiologi / resistens samt evidens for tiltak og så videre. 

Denne utdanningen er akkurtat det jeg trengte for å få videre inspirasjon til å 

fortsette med mitt arbeid innen smittevern. Takk.”

Kommentarer om utbildningen: Studenter klara VT 2021

Større trygghet med videreutdanning. Interessant å høre fra andre land. Lettere å 

finne kunnskap både i bøker og på nett. Hadde ikke kommet meg igjennom 

denne pandemien uten dette å fokusere på og hente kunnskap fra for å benytte i 

daglig arbeid” 

Utdanningen har gitt meg formell kompetanse innen det faget jeg har arbeidet i i 10

år allerede. Verdigfulle fag, alle sammen, spesielt temaet med mikrobiologi, har

kunne vi ha hatt mer egentlig. I tillegg var læren om antibiotika og antibiotika-

resistens noe som er svært verdigfullt for sykepleiere, slik at man har større

forståelse av temaet, og kan engasjere seg sammen med leger i kampen mot

antibiotikaresistens. Samt siste semester, hvor man har lært å finne evidensbasert

kunnskap, samt se verdien av kvalitetsforskning innen fagfeltet. Tilegnet kunnskap

totalt fra alle fire kursene vil være av stor faglig verdi, samt en motivasjon i mitt

videre arbeid som smittevernrådgiver og i undervisning, i fremtiden.

”

”

”

”
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