KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING
Rapport

Uppdragsutbildning 2019
Sammanfattning 2019
Karolinska Institutets uppdragsutbildningar är idag en betydande del i framförallt regioners
och kommuners kompetensutveckling av sina medarbetare.
Under året har KI erbjudit 230 kurser och seminarier som möjliggjort fortbildning för
närmare 6 700 deltagare.
Uppdragsutbildning ska anordnas inom ämnesområden som knyter an till den
högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå som KI har examensrätt för, d.v.s. inom
medicin, hälsa och vårdvetenskap, där KI:s kompetens bidrar till samhällets utveckling och
minskar steget mellan forskning och klinik/näringsliv.
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Uppdragsutbildning är, tillsammans med reguljär utbildning, en viktig komponent för att
stärka KI:s roll i det livslånga lärandet och för att öka KI:s samverkan med det omgivande
samhället.
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Totalt har KI haft 2 700 deltagare i poänggivande kurs vilket är i paritet med 2018.
En betydande del av omsättningen under 2019 utgjordes av längre utbildningar inom
psykoterapi och vidareutbildningar för sjuksköterskor, tandläkare och optiker, samt
specialistkurser för läkare.

Helårstudenter och helårsprestation

Ekonomisk redovisning
De totala intäkterna för uppdragsutbildning på KI
var 96 MSEK, vilket är en ökning med 7,4 MSEK
(+8 %) jfr 2018.
Intäkterna de fyra senaste åren ser ut enligt
följande:
2016:
2017:
2018:
2019:

80,9 MSEK
89,8 MSEK
88,6 MSEK
96,0 MSEK

Den positiva trenden med ökad volym av
uppdragsutbildning fortsatte även 2019.

Högskola/Universitet
Karolinska Institutet
Uppsala universitet
Stockholms universitet
Lunds universitet
Göteborg universitet
Umeå universitet
Linköping universitet
KTH
Chalmers
Linnéuniversitet
Dalarna
Malmö
Sophiahemmet
Ersta
Röda korset
Södertörn

2017
2018
90
89
83
96
133
124
87
89
98
90
133
153
30
30
11
13
13
14
166
200
63
82
77
91
10
9
32
34
1
1
98
128

Som en nationell jämförelse redovisas intäkter
för lärosäten i Sverige för kalenderåren 2017
och 20181 (se tabell till höger).
Noterbart är att de lärosäten som har störst
intäkter omfattas av stora statliga satsningar
Intäkter för uppdragsutbildning 2017 & 2018
som t.ex. Lärarlyftet. Umeå universitet,
Södertörn och Linnéuniversitetet kan dessutom räkna in Polishögskolan i sin
uppdragsutbildning vilket motsvarar ca 90 Mkr per lärosäte.
KI står sig fortfarande väl i jämförelsen med andra lärosäten framförallt om man beaktar att
många av de övriga lärosätena har flera olika fakulteter som kan erbjuda uppdragsutbildning.
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Källa: UKÄ:s rapport om utbildning på grund och avancerad nivå 2016 och 2017. Gäller samtliga
statiska jämförelser.
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Fördelning per institution
Fördelningen mellan institutionerna illustreras i diagrammet på sid 1. Den procentuella
fördelningen är baserad på omsättning.
Den positiva utvecklingen från 2018, att allt fler institutioner arbetar med uppdragsutbildning,
har hållit i sig. Inte mindre än 15 av KI:s 22 institutioner har under året erbjudit någon form av
uppdragsutbildning.
Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) fortsätter att vara den största institutionen och
har stått för cirka 1/3 av den totala omsättningen. Därefter är det ytterligare tre institutioner
(LIME, KBH och DentMed) där omsättningen motsvarar 10-20 procent per institution.

Finansiärer 2019

Samarbetet med regioner och kommuner är fortsatt starkt och har under året motsvarat
53 procent av KI:s intäkter för uppdragsutbildning.
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Händelser under 2019
KI:s uppdragsutbildningar ger en stor mängd yrkesverksamma möjlighet till fortbildning. Stora
insatser har genomförts inom områden som till exempel förlossningsvård, neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, rehabilitering, psykisk hälsa samt motiverande samtal.
Under 2019 har efterfrågan av fortbildning inom kunskapsområden som till exempel
ledarskap, barn- och kvinnosjukvård samt patientsäkerhet ökat betydligt.
I kursen Prevention, diagnosticering och behandling av förlossningsskador har
samtliga barnmorskor och vissa läkare inom Region Stockholms förlossningsvård erbjudits
utbildningen. Sedan starten har ca 500 barnmorskor och ca 100 förlossningsläkare utbildats
under 3 år.
Webbaserade utbildningar utgör en viktig del av uppdragsutbildningarna på KI. Under året
har en Preparandkurs för nyanlända fysioterapeuter lanserats och den ska utvecklas till
ett helt webbaserad format. Kursen ska ge deltagarna bättre möjligheter att erhålla svensk
legitimation och är ett bra exempel på samverkan mellan KI och det omgivande samhället.
Kursen har utvecklats i ett samarbete mellan Fysioterapeuterna, Karolinska Institutet och
Sveriges Kommuner och Regioner.
Den webbaserade utbildningen Våld i nära relationer har genomförts för tredje året i rad
och ytterligare drygt 1 000 medarbetare i Stockholm stad som arbetar med barn, ungdomar
och vuxna har fått viktig kunskap i ämnet.
Koordinering av rehabsprocessen 7,5 hp har snart pågått i 10 år och där har nu närmare
1000 personer utbildats i rollen som koordinator i sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocessen. 2020 kommer den 40:e utbildningsomgången genomföras.
Kursen Beroendetillstånd 12 hp är nu inne på sitt 15:e år och får anses som en
”obligatorisk” kurs för medarbetare inom beroendevården och närmare 1 300
yrkesverksamma har fortbildat sig.
KI har även under året erbjudit ca 50 SK-kurser och är landets största leverantör av dessa
och en viktig partner när det gäller läkarnas specialistutbildning. SK-kurser ges på uppdrag
av Socialstyrelsen.
Under 2019 har KI på uppdrag av Socialstyrelsen genomfört fem olika kunskapsprov för
legitimerade yrken.
Under året fastställdes och beslutades2 också nya riktlinjer för uppdragsutbildning vid KI.
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Rektorsbeslut Dnr: 3-2526/2018
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Marknadsföring
KI:s uppdragsutbildningar marknadsförs framförallt via www.ki.se/uppdragsutbildning där
aktuella kurser presenteras i kurskatalogen.
För att öka spridningen ytterligare så annonseras aktuella kurser på webbplatsen
utbildning.se där vi kan annonserar 30 olika kurser samtidigt.
Uppdragsutbildningar har också annonserats i tidningar som t.ex. Fysioterapi, Vårdfokus,
Psykologen, Socionomen samt Svensk psykiatri.
Enheten för uppdragsutbildning deltar regelbundet i mässor. Under året har vi bl.a. deltagit
vid Svenska demensdagarna, Nationella demensdagen, Stockholms läns demensdag samt
Patientsäkerhetsdagen.
Vi har ökat aktiviteterna i sociala medier framförallt på LinkedIn där vi nu regelbundet
publicerar nyheter om uppdragsutbildning, på KI både nationellt och internationellt.
Enheten skickar regelbundet ut nyhetsbrev till alla tidigare deltagare och uppdragsgivare
(över 20 000 mottagare) där vi berättar om uppdragsutbildning på KI och marknadsför
aktuella kurser. För vissa kurser görs särskilda utskick riktade mot en definierad målgrupp.
Gällande marknadsföring av KI:s uppdragsutbildningar har vi mer och mer börjat arbeta med
att göra korta filmer som berättar om de olika utbildningarna och som vi sedan kan lägga ut i
olika forum och sociala medier. Under 2019 producerades 17 filmer om olika utbildningar och
finns samlade under KI Play.

Från Nyhetsarkivet
Under året har vi kommunicerat några olika texter om KI:s uppdragsutbildningar.
Nedan några exempel på nyheter som presenterats på ki.se:
Karolinska Institutet utbildar BVC-sjuksköterskor i Region Stockholm om amning
Utbildning som gör skillnad i vården av äldre i Stockholms stad
Prisbelönt kurs i bäckenbottenhälsa ges nu som interprofessionell uppdragsutbildning
Satsning på nyanlända fysioterapeuter
Fyra nya Silvialäkare diplomerade av drottningen
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Exempel på kurser och program under året
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Master’s courses in dementia care for physicians 60 hp (NVS)
Master’s courses in dementia care for occupational- and physioterapists 60 hp (NVS)
Koordinering av rehabprocessen 7,5 hp (DS)
Kurser inom beroende 3-12 hp (CNS)
Ledarskap och organisationsutveckling 1; 4 kurser à 7,5 hp (LIME)
Ledarskap och organisationsutveckling 2 – Magisterutbildning (LIME)
Diabetes i primärvården 7,5 hp (NVS i samarbete med APC)
Tre olika utbildningar för personal som arbetar med utsatta
barn och unga (7,5 hp) (KBH)
Instruktörsutbildning MHFA (Suicidprevention - LIME)
Våld i nära relationer 3 hp (KBH)
Händelse- och Riskanalys, 6 hp (SÖS)
Säker teknik i praktisk sjukvård 7,5 hp samt (CLINTEC i samarbete KTH)
Tandhygienistprogrammet 120 hp (OF)
Handledarutbildningar 7,5 hp (LIME & CLINTEC, CKU)
Ca 50 olika SK-kurser/ST-kurser (flera institutioner)
Prevention, diagnosticering och behandling av förlossningsskador 4,5 hp (KBH)
Psykoterapiutbildningar 7,5–60 hp (CNS)
Specialistutbildningar för tandläkare 3,5 år (Master 120 hp) (OF)
Specialistsjuksköterska 60 hp (NVS & KBH)
Oftalmologi 60 hp (CNS)
Diagnostisk optometri 60 hp (CNS)
Röntgen/Radiografi 7,5 - 100 hp (CLINTEC)
Mentaliseringsbaserad terapi 7,5 hp (CNS)
Ätstörning, bakgrund och behandling 7,5 hp (CNS)
Yoga – som kompletterande behandling 7,5 hp (NVS)
Motiverande samtal 2 dgr – 7,5 hp (CNS & NVS i samarbete med APC)
Avancerad kurs i träningsfysiologi, 4,5 hp (LABMED)
Grundläggande muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik 15 hp
Säkerhet i komplexa system (patientsäkerhet) 15 hp
Rättspsykiatrisk utredning och vård (CSN; ST-kurs)
Basic course in oncology / tumor biology (OnkPat)
Workshop in Gynecologic pathology (OnkPat)
Neurosjukvård 15 hp (CNS)
Perioperativ omvårdnad inom pediatrisk kirurgi, 15 hp (KBH)
Omvårdnad inom barnsjukvård 15 hp (KBH)
Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården 7,5 hp (NVS & APC)
Neurosjukvård 15 hp (CSN)
ADOS, ADI-R, Kontakt (KBH/KIND)
Healthcare Executive and Leadership Programme (LIME)
Värdegrundsledare i äldreomsorgen 7,5 hp (LIME)
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Bilder från 2019
Silvialäkare 2019
Avslutningsceremoni för de läkare som nu hade genomgått Karolinska Institutets
”Magisterutbildning i demensvård för läkare”, 60 hp. Detta är en webbaserad
distansutbildning som ges vid NVS och är en uppdragsutbildning framtagen i samarbete med
Silviahemmet. Efter examen erbjuds läkaren titeln Silvialäkare.

Foto: Yanan Li

Academic Leadership Programme för Riksbankens Jubileumsfond
Under hösten startade KI, i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond, en
ledarskapsutbildning för de särskilt framstående juniora forskare inom samhällsvetenskap
och humaniora som ingår i spetsforskningsprogrammet Pro Futura. Detta är ett program som
präglas av en pedagogik med akademisk förankring och ett vetenskapligt förhållningssätt
som kopplar teori, vetenskapligt grundad kunskap om akademiskt ledarskap och praktik.

Advanced course on Alzheimers and other dementias HT19
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För tredje året I rad har KI tagit emot grupper från Kina som får kunskap inom
demensområdet och framförallt om Alzheimers. Kursen pågår under 2 veckor och innehåller
både undervisning och en rad olika studiebesök på geriatriska kliniker och forskningscenter.

Diplomering av specialisttandläkare ortodonti
Efter 3,5 års heltidsstudier av masterkurser och klinisk specialisering i ortodonti
examinerades under året 6 deltagare som totalt läst 120 högskolepoäng, Programmet
inkluderar bl.a. ortodontisk teori, grundvetenskapskurser och en masteruppsats.

Foto: Cecilia Hultqvist och Lars Schullström

Deltagande i Svenska demensdagarna i Malmö
I maj åkte Kristoffer och Susanna från enheten för uppdragsutbildning till Malmö för att delta i
Svenska Demensdagarna för att nätverka och marknadsföra KI:s uppdragsutbildningar.

Foto: Privat
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Foto: Privat
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