KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING
Rapport

Uppdragsutbildning 2021
KI erbjuder ett brett utbud av uppdragsutbildningar inom medicin, hälsa och vårdvetenskap,
områden där KI:s kompetens bidrar till samhällets utveckling och möjliggör livslångt lärande
för yrkesverksamma.
Uppdragsutbildning leder yrkeslivets utmaningar in i akademin och skapar på så sätt en bas
för fortsatt utveckling av hela KI:s utbildningsverksamhet.
Uppdragsutbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och har samma
kvalitetskrav som de ordinarie utbildningarna.
Under året har 224 kurser och seminarier genomförts med totalt drygt 6 200 deltagare.
Läsåret 20/21 var närmare 1 700 deltagare registrerade på poänggivande kurser

Helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)
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Ekonomisk redovisning
De totala intäkterna för uppdragsutbildning på KI var 104 MSEK, vilket är en ökning med
20 MSEK (+24 %) jfr 2020.
Intäkterna de fyra senaste åren ser ut
enligt följande:
2018:
2019:
2020:
2021:

89 MSEK
96 MSEK
84 MSEK
104 MSEK

Trots en fortsatt pandemi återhämtade
sig intäkterna kraftigt jämfört med
2020 och året blev mycket starkt.
Som en nationell jämförelse redovisas
intäkter för lärosäten i Sverige för
kalenderåren 2019 till 2021 1 (se tabell
till höger).

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

2019
2020
2021
12
9
8
33
27
29
81
54
70
57
55
55
40
37
42
54
50
50
96
84
104
16
7
15
38
19
23
233
197
197
89
81
77
110
153
156
2
1
1
8
12
9
118
73
67
153
137
155
147
150
160
91
75
94

De lärosäten som har störst intäkter
under 2021 omfattas av stora statliga
satsningar (som t.ex. Lärarlyftet)
Intäkter för uppdragsutbildning 2019 till 2021
tillsammans med lärosäten som bedriver
polisutbildningen som uppdragsutbildning. Dessa är Umeå universitet, Södertörns högskola,
Malmö universitet och Linnéuniversitetet och motsvarar intäkter på ca. 110–150 Mkr per
lärosäte.
KI tar del av en förhållandevis liten andel (ca. 30% av omsättning) av stora statliga
satsningar jämfört med andra lärosäten (ca. 50 % eller mer). Trots detta står sig KI mycket
bra i jämförelsen. En stor anledning är att KI lyckas ha ett mycket stort och brett utbud av
öppna kurser vilket också möjliggör fortbildning för många olika verksamheter och
uppdragsgivare.

Källa: UKÄ:s rapport om utbildning på grund och avancerad nivå 2019, 2020 och 2021. Gäller
samtliga statiska jämförelser.
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Fördelning per institution
Fördelningen mellan institutionerna illustreras i diagrammet nedan. Den procentuella
fördelningen är baserad på omsättning.

Procentuell andel per institution relaterat till omsättning 2021

Inte mindre än 17 av KI:s 22 institutioner har under 2021 erbjudit någon form av
uppdragsutbildning.
Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) fortsätter att vara den institution som har högst
omsättning och står för 1/3 av den totala omsättningen. Därefter är det ytterligare fyra
institutioner; LIME, KBH, NVS och DentMed, där omsättningen motsvarar ca. 10-15 % per
institution.
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Finansiärer 2021

Uppdrag från statliga myndigheter samt företag och affärsverksamhet har ökat något jämfört
med 2020.

Årsberättelse
Verksamheten har även under 2021 i hög grad påverkats av den pågående pandemin och
fortsatt utveckling av digitala utbildningar har varit avgörande för att kunna fortsätta erbjuda
fortbildning.
Vissa utbildningar har fortfarande inte varit möjliga att omvandla till distansutbildningar varför
flera av dessa blev inställda. Detta har samtidigt skapat ett ackumulerat behov av leverans i
framtiden.
En betydande del av uppdragsutbildningen vid KI under 2021 utgjordes av längre
utbildningar inom psykoterapi och vidareutbildningar för sjuksköterskor, tandläkare och
optiker samt specialistkurser för läkare.
Efterfrågan på utbildningar inom bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,
självmordsprevention, rehabiliteringsprocessen, diabetes och beroende har varit fortsatt stor.
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Digitala utbildningar/E-utbildningar
Antalet uppdragsutbildningar som kan erbjudas digitalt på distans har fortsatt att öka och
utgör nu en stor och viktig del av uppdragsutbildningar på KI.
Genom att kunna erbjuda fler utbildningar på distans möjliggör KI att deltagare från hela
Sverige i större utsträckning kan ta del av KI:s uppdragsutbildningar. Distansutbildningar har
också positiva effekter i ett miljö- och hållbarhetsperspektiv samtidigt som kursdeltagare
förlorar mindre arbetstid.
Utbildningar inom demens
KI erbjuder nu sju olika yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården utbildningar inom
demens, varav tre utbildningar leder till en magisterexamen. Intresset bland fysioterapeuter
och arbetsterapeuter för uppdragsutbildningarna inom demens var detta år rekordhögt.
Samtliga utbildningar är helt digitala och på distans.
Våld i nära relationer
Utbildningen ”Våld i nära relationer 3 hp” erbjöds för första gången som en öppen
distansutbildning med 65 deltagare. Kursen togs fram 2017 för Stockholms Stad och
blandade webbaserat material med föreläsningar i Aula Medica. I samband med pandemin
digitaliserades föreläsningarna och möjliggjorde att utbildningen nu kan erbjudas för hela
landet.
Kunskapsprov
KI har på uppdrag av Socialstyrelsen genomfört fem olika kunskapsprov för legitimerade
yrken. KI genomför prov för arbetsterapeuter, tandläkare, optiker samt biomedicinska
analytiker med inriktning både på laboratoriemedicin respektive klinisk fysiologi.
Som ett led till att öka möjligheten att klara kunskapsproven utvecklar KI preparandkurser.
Preparandkurser
Några andra exempel på digitala utbildningar är preparandkurser som ska förbereda
vårdpersonal med utländsk utbildning inför kunskapsproven som ska leda till svensk
legitimation. En preparandkurs för sjuksköterskor startade 2021 och erbjuds på uppdrag av
Arbetsförmedlingen. Sedan tidigare finns också en preparandkurs för fysioterapeuter.
Under året har utvecklingsarbetet med preparandkurser för läkare fortsatt och kommer att
lanseras under 2022. Preparandkursen för läkare är 23 veckor och kommer även innehålla
språkstöd. Kursen utvecklas på uppdrag av Svenska läkarförbundet och finansieras av
Arbetsförmedlingen.
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SK-kurser
2021 genomförde KI 58 SK-kurser (specialistkompetenskurser för läkare) vilket motsvarar
dryga 10 MSEK i intäkter. KI är landets i särklass största leverantör av dessa och en viktig
partner när det gäller läkarnas specialistutbildning. SK-kurser ges på uppdrag av
Socialstyrelsen.
Uppdraget att erbjuda SK-kurser utgår från att Socialstyrelsen genomför en offentlig
upphandling. Enheten för uppdragsutbildning samordnar och lämnar in KI:s anbud. Detta är
ett omfattande arbete där det varje omgång handlar om ca. 60 SK-kurser.
MI-utbildning för Arbetsförmedlingen
Ytterligare en upphandling som KI vann under året var det förnyade uppdraget att leverera
MI-utbildningar till Arbetsförmedlingen. Detta är den fjärde avtalsperioden med
Arbetsförmedlingen och totalt har KI utbildat över 1 000 medarbetare i motiverande samtal.
Rektorsutbildning
En ny uppdragsutbildning är ”Medicinsk elevhälsa för rektorer”. Utbildningen riktar sig till
rektorer och skolledare och syftar till att öka deras praktiska och teoretiska kunskaper om de
hälsoproblem som påverkar skolgång och inlärning. Utbildningen ingår i Skolverkets satsning
”Fortbildning för rektorer” och cirka 50 rektorer från hela landet deltar.
Nya omgångar av kapacitetshöjande program på uppdrag av Svenska Institutet
Under året har KI fått förnyat förtroende från Svenska Institutet för att genomföra ytterligare
två kapacitetshöjande utbildningsprogram för yrkesverksamma i Afrika. Målet med
programmen är att bidra till innovation inom offentlig sektor genom att stödja genomförandet
av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. De två programmen
genomförs av institutionerna Kvinnor och barns hälsa samt Global folkhälsa.
Programmen är exempel på bidragsfinansierad uppdragsutbildning och genomförs under
samma former och förutsättningar som annan uppdragsutbildning på KI (se nedan).
Administrativ utveckling
Arbetet med att ta fram en handläggningsordning för fusk inom uppdragsutbildningar pågår
tillsammans med en utredning om hur vi ska hantera frågan om ”tillgodoräknande” inom
uppdragsutbildning. Båda frågorna regleras i högskoleförordningen vilken inte gäller för
deltagare på uppdragsutbildning. Under året har KI också beslutat om att införa
bidragsfinansierad uppdragsutbildning vilket gör att vi kan söka bidrag för finansiering av
uppdragsutbildningar.

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning | Berzelius väg 3, 171 77 Stockholm
Tel: 08 524 800 00 | Fax: 08 508 846 20 | E-post: uppdragsutbildning@ki.se | ki.se/uppdragsutbildning

KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING
Rapport Uppdragsutbildning 2021

Marknadsföring och kommunikation
KI:s uppdragsutbildningar publiceras på www.ki.se/uppdragsutbildning där aktuella kurser
presenteras i kurskatalogen.
För att öka spridningen ytterligare annonseras aktuella kurser på Sveriges största hemsida
för kompetensutveckling för yrkesverksamma, utbildning.se, där vi kan annonsera 30 olika
kurser samtidigt.
Uppdragsutbildningar har också annonserats i facktidningar som t.ex. Fysioterapi, Vårdfokus
och Psykologtidningen.
Normalt sett deltar enheten för uppdragsutbildning regelbundet i mässor, men på grund av
pandemin har detta inte kunnat genomföras under 2021.
Enheten skickar nyhetsbrev 4–5 gånger per år till alla tidigare deltagare, uppdragsgivare och
prenumeranter och når nu inte mindre än ca 100 000 mottagare. I nyhetsbrevet berättar vi
om uppdragsutbildning på KI och marknadsför aktuella kurser. Förutom nyhetsbrevet görs
särskilda utskick riktade mot definierade målgrupper.
Enheten har fortsatt arbetet med att producera kortare filmer om de olika utbildningarna och
som vi publicerar på hemsidan, utbildning.se och i sociala medier.
I samarbete med kommunikationsavdelningen har vi gjort två digitala kampanjer i sociala
medier (främst Facebook och LinkedIn), både nationellt och internationellt, för särskilda
utbildningar.
Under 2021 har två webbinarier genomförts för att marknadsföra större
uppdragsutbildningar.
Nyheter och artiklar om uppdragsutbildning publiceras regelbundet på KI:s nyhetssidor:
https://nyheter.ki.se/ och https://news.ki.se/ och i vissa fall även på KI:s LinkedIn.

Från Nyhetsarkivet
Under året har vi kommunicerat några olika texter om KI:s uppdragsutbildningar.
Nedan några exempel på nyheter som presenterats på ki.se:
Stockholms stad satsar på att höja kompetensen hos arbets- och fysioterapeuter inom
äldreomsorgen
Förnyat stöd från SI för utbildningsprogram med fokus på Agenda 2030
KI har återigen tilldelats ramavtal för SK-kurser
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För er som vill genomföra en uppdragsutbildning!
För att öka kunskapen om uppdragsutbildning internt finns en mer omfattande sida på
medarbetarportalen. Där finns information om hur kursgivare går tillväga för att ta fram en
uppdragsutbildning och vilket stöd enheten kan ge.

Slutligen
Ett stort tack till alla för ett trevligt och bra samarbete kring KI:s uppdragsutbildningar.
Det är detta samarbete som gör att KI kan erbjuda ett stort utbud av högkvalitativ fortbildning
för yrkesverksamma och bidra till det livslånga lärandet.
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