
Titel Steriltekniker



Prevention of health care acquired infections

WHO`s - förebyggande av vårdrelaterade infektioner 

” Prevention of Health Care Aquired Infections is a responsibility of all 
individuals and services providing health care. 

This includes personnel, management, physical plants,  materials, 
products , training and education

Ref. WHO/CDS/CSR/EPH/2002.12



Socialstyrelsen

“Personal måste därför utbildas till den nivå som
krävs, för att kunna sköta sina arbetsuppgifter på 
ett ansvarsfullt, effektivt och patient- och
personalsäkert sätt (SoS)”



2002

• APeL projekt med stöd från regering, SoS, SMI och 
SKL .

(APeL - ett nationellt centrum för interaktiv och 

kritisk forskning)

• Regional utbildning startar i Västernorrland

2005
KY utbildning startar i Sollefteå



NYDOS projektet påbörjas -
mandaterat och finansierat av SFVH

2005



2007  KY utbildningen startar nationellt

Utformat för att passa framtidens behov

• Möta teknisk utveckling

• Hög patientsäkerhet 

• Välutbildad personal

o Grundas på lagen (2001:239) och förordningen (2001:1131) om 
kvalificerad  yrkesutbildning 

o Riktlinjer som fastställts inom SFVH



2009

Utbildningen övergår till en YH utbildning - 300 Yhp



2009

� Diskussioner med övriga nordiska länder 
påbörjas

Leder till EU projektet VEDAS



2013

� VEDAS internationella utbildningsplan 
godkänns av EU- kommissionen Training and 
Education i Bryssel

• Implementeras i den svenska utbildningen



2010- SoS

� ”Yrkesbenämningen Steriltekniker och 
utbildningen ger den kompetens och färdighet 
som behövs för att arbeta inom sterilenheter och 
tandvårdskliniker. 

� Undertecknade bedömer att det är av stor vikt 
att befintlig personal bereds tillfälle att genomgå 
sådan yrkesutbildning och att utbildningen ger 
företräde vid nyrekrytering.” 



2011

� ” De som använder titeln Steriltekniker ska ha 
minst betyget Godkänd, efter en 
genomgången  300p utbildning inom KY/ YH 
utbildning.”



2013

� Sterilteknikeryrket ges en SSYK- klassificering 
av Arbetsförmedlingen



2016

� Arbetet för en nationell kursplan i Sverige, i 
enlighet med VEDAS, påbörjas

�Godkänns av myndigheten 3 april 2018  ( ?)



2017

� Arbetet med en vidareutbildning för 
Steriltekniker påbörjas.

�Målet är att starta 2019



Utveckling

� 2007 hade vi 8 sökande

� 2017 hade vi 240 sökande

� Steriltekniker är idag ett yrke som 

• godkänts av berörda myndigheter

• har en egen nationell kursplan (april)

• företräds av fackförbund

• anställs även inom djursjukvård, tandvård och industri

• ”inte är rehab-fall i källaren som putsar på saxar, utan ett 
högteknologisk yrke  med hög kompetens” 

• Länder som Tyskland, England, Spanien, Sydafrika, 
Kina, Singapore och Frankrike visar ett stort intresse 
för vår svenska utbildning



Ett stort tack!!

Maria Hansby


