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Lista med förslag över utbildningar för kompetensutveckling genetisk vägledare i Sverige: 
 

Detta är lista med förslag och inspiration från GV-kollegor med olika kurser inom genetisk vägledning 
som medlemmar har gått och tycker är bra. Det är ingen komplett lista, utan ska fungera mer som 
inspiration till de kurser som kan vara relevanta för olika personer med olika bakgrund och 
erfarenhet som ska eller redan jobbar som genetiska vägledare och önskar kompetensutveckling. 

Man får gärna komplettera listan med fler kurser! 
 
 

http://allastudier.se/utbildningar/ 
 

https://www.studera.nu/jamfor-utbildning/?q=onkologi&f=2%5Blu&e=i.uoh.lu.onkn40.67641.20191 
 
 

1. Vägledningskunskap 
 
 

MASTERUTBILDNING I GENETISK VÄGLEDNING (120hp) 
 
Linköpings Universitet (mestadels distansutbildning) 
  
I samarbete med kliniskt genetiska enheter vid Universitetssjukhusen i Sverige och Linköpings 
Universitetssjukhus ges Sveriges enda masterutbildning i genetisk vägledning. Det är en tvärdisciplinär 
utbildning med teoretiska kurser inom etik, lag, sociologi, psykologi och medicinsk genetik och genomik 
och vetenskaplig forskningsmetodik. Stor vikt läggs vid praktisk färdighetsträning i kurser om genetisk 
vägledning och under den verksamhetsförlagda utbildningen. Programmet innehåller även ett 
examensarbete inom genetisk vägledning. 
 
Länk: https://liu.se/utbildning/program/mmgv1 
 
 
 
KLINISK GENETIK OCH GENETISK VÄGLEDNING 1, 15 HP 

 
Uppdragsutbildning, Lunds Universitet 

I samarbete med Klinisk genetik (Region Skåne) och Centrum för sällsynta diagnoser Syd (Södra 
sjukvårdsregionen), arrangerar Institutionen för hälso vetenskaper vid Lunds universitet en 
uppdragsutbildning inom klinisk genetik och genetisk vägledning 

 
https://sfmg.se/download/externadokument/annonser/Kursblad-klinisk-genetik-och-genetisk- 
vagledning_HT2018_VT2019.pdf 

 
 

Genetic and Genomic Counselling (MSc), Cardiff university 
 

You will be given a thorough grounding in human genomics, genetics, genetic analysis 
and bioinformatics, in communication and counselling skills, and in the skills required 
for you to work as part of a multi-disciplinary team providing genetic and genomic 
counselling for families 

http://allastudier.se/utbildningar/
https://www.studera.nu/jamfor-utbildning/?q=onkologi&amp;f=2%5Blu&amp;e=i.uoh.lu.onkn40.67641.20191
https://sfmg.se/download/externadokument/annonser/Kursblad-klinisk-genetik-och-genetisk-vagledning_HT2018_VT2019.pdf
https://sfmg.se/download/externadokument/annonser/Kursblad-klinisk-genetik-och-genetisk-vagledning_HT2018_VT2019.pdf
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Samtalsmetodik, Göteborgs universitet 

 
Start / Ort 

Ort: Göteborg 

Längd:15 hp 

Studieform: Bunden till studieort 
 
Takt:50% Typ:Kurs Nivå:Grund Studietid:kväll 
 

Undervisningsspråk:Svenska 

Programkod:PX1400 

 
 

Motiverande samtalsmetodik, Högskolan Dalarna 
 

Ort: Falun 

Längd:7,5 hp 

Studieform: Bunden till studieort 

Takt:25% 

Typ:Kurs 

Nivå:Grund 

Studietid:dag 

Undervisningsspråk:Svenska 

Programkod:SA1040 

 
 

Motiverande samtal (MI) - grundutbildning, 3 dagar, HumaNova 
 

 
Psykologi: Samtals- och intervjuteknik 

 
Lunds universitet 

15.0hp 
(0,5 år) 

50% 
 

50% 
Olika 

Svenska 

 
 
 
 

https://allastudier.se/skolor/114-g%C3%B6teborgs-universitet/
https://allastudier.se/skolor/295-h%C3%B6gskolan-dalarna/
https://allastudier.se/skolor/12287-humanova/
https://www.studera.nu/jamfor-utbildning/?q=utveckling%2Boch%2Bkvalitet&amp;f=1%5bS399%2A2%5bmau_lu
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Omvårdnad: Förbättringskunskap med 
fokus mot säker och personcentrerad 
vård 

 
Malmö universitet 

7.5hp 
(0,25 år) 

50% 
 

50% 
Olika 

Svenska 

https://www.studera.nu/jamfor-utbildning/?q=utveckling%2Boch%2Bkvalitet&amp;f=1%5bS399%2A2%5bmau_lu&amp;p=8
https://www.studera.nu/jamfor-utbildning/?q=utveckling%2Boch%2Bkvalitet&amp;f=1%5bS399%2A2%5bmau_lu&amp;p=8
https://www.studera.nu/jamfor-utbildning/?q=utveckling%2Boch%2Bkvalitet&amp;f=1%5bS399%2A2%5bmau_lu&amp;p=8
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2. Genetik 
 
 

Grundläggande medicinsk genetik, Uppsala universitet 
 

Ort: Distans 
 

Längd:4,5 hp 

Studieform: Distans 

Takt:25% 

Typ:Kurs 

Nivå:Grund 

Studietid:dag 

Undervisningsspråk:Svenska 

Programkod:3MG009 

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet 
 
 

Medicinsk genetik 2018/2019 (7,5 hp), Uppsala universitet 
 

Anmälningskod: UU-42002 Anmälan 
Undervisningsspråk: Engelska 
Studieort: Uppsala 
Urval: Högskolepoäng inom naturvetenskap/medicin/farmaci (max 240 hp) 

 
Behörighet: 180 hp på biologi-, biomedicin-, läkar- eller civilingenjörsprogrammet 
molekylär bioteknik, innehållande kurser i kemi och biokemi om 30 hp, cell- och 
molekylärbiologi samt genetik om 30 hp, eller motsvarande internationell utbildning. 

Medicin, avancerad nivå, Human genomik och bioinformatik, Örebro universitet 
 

Ort: Örebro 

Längd:15 hp 

Studieform: Bunden till studieort 

Takt:Helfart 

Typ:Kurs 

Nivå:Avancerad 

Studietid:dag 

https://allastudier.se/skolor/313-uppsala-universitet/
https://allastudier.se/utbildningar/distans/
https://allastudier.se/utbildningar/distans/
http://www.antagning.se/se/search?period=HT_2018&amp;freeText=UU-42002
https://allastudier.se/skolor/266-%C3%B6rebro-universitet/
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Undervisningsspråk:Engelska 

Programkod:MC056A 

 
 

Molekylär genetik, Göteborgs universitet 
 

Ort: Göteborg 

Längd:15 hp 

Studieform: Bunden till studieort 

Takt:Helfart 

Typ:Kurs 

Nivå:Grund 

Studietid:dag 

Undervisningsspråk:Svenska 

Programkod:BIO905 

Förkunskapskrav: Genomgången Cellbiologi, baskurs 15 hp. 
 
 

Statistiska metoder i genetik, Umeå universitet 
 

Ort: Umeå 

Längd:7,5 hp 

Studieform: Bunden till studieort 

Takt:50% 

Typ:Kurs 

Nivå:Avancerad 

Studietid:dag 

Undervisningsspråk:Engelska 

Programkod:5MS059 

 
 

3. Övriga kurser 
 

National Health system i Storbritannien 
https://www.genomicseducation.hee.nhs.uk// 

https://allastudier.se/skolor/114-g%C3%B6teborgs-universitet/
https://allastudier.se/skolor/101-ume%C3%A5-universitet/
https://www.genomicseducation.hee.nhs.uk/
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Genomic Practice for Genetic Counsellors 
 

28 - 30 January 2019Wellcome Genome Campus, UK 
 

https://coursesandconferences.wellcomegenomecampus.org/our-events/genomic- 
practice-genetic-counsellors-2019/ 

 
https://www.genomicseducation.hee.nhs.uk/taught-courses/course-category/cppd- 
course/ 

 
 

4. Etik och lag 
 
 

Etik och folkhälsa, Uppsala universitet 
 

Ort: Uppsala 

Längd:7,5 hp 

Studieform: Bunden till studieort 

Takt:50% 

Typ:Kurs 

Nivå:Avancerad 

Studietid:dag 

Undervisningsspråk:Svenska 

Programkod:3FV377 

Förkunskapskrav: 180 hp 

 
 

Medicinsk etik, Stockholms universitet 
 

Ort: Stockholm 

Längd:15 hp 

Studieform: Bunden till studieort 

Takt:50% 

Typ:Kurs 

Nivå:Grund 

Studietid:kväll 

https://coursesandconferences.wellcomegenomecampus.org/our-events/genomic-practice-genetic-counsellors-2019/
https://coursesandconferences.wellcomegenomecampus.org/our-events/genomic-practice-genetic-counsellors-2019/
https://www.genomicseducation.hee.nhs.uk/taught-courses/course-category/cppd-course/
https://www.genomicseducation.hee.nhs.uk/taught-courses/course-category/cppd-course/
http://allastudier.se/skolor/313-uppsala-universitet/
https://allastudier.se/skolor/116-stockholms-universitet/
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Undervisningsspråk:Engelska 
 
Programkod:FI12N1 

 
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet. 

 
 

Vetenskapsteori och forskningsetik, Linnéuniversitetet 
 

Ort: Distans 
 

Längd:7,5 hp 

Studieform: Distans 

Takt:50% 

Typ:Kurs 

Nivå:Avancerad 

Studietid:ingen 

Undervisningsspråk:Svenska 

Programkod:4IV320 

 
 
 
 

5. Verksamhetsspecifika kurser 
 
 

Training Days with ARC 
 

https://www.arc-uk.org/ 
 

Training day 1: Communication skills and delivering difficult news: The implications of 
antenatal screening and diagnosis 

 
Training day 2: Supporting parents’ decisions 

 
Training day 3: When a prenatal diagnosis is made: Providing best care 

 
 

Kurs i ärftliga hjärt-kärlsjukdomar, Centrum för Kardiovaskulär Genetik, Norrlands 
Universitetssjukhus, Umeå 

 

https://allastudier.se/skolor/46-linn%C3%A9universitetet/
https://allastudier.se/utbildningar/distans/
https://allastudier.se/utbildningar/distans/
https://www.arc-uk.org/
https://www.arc-uk.org/training-and-events#t1
https://www.arc-uk.org/training-and-events#t1
https://www.arc-uk.org/training-and-events#t2
https://www.arc-uk.org/training-and-events#t3
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KvaliteKvalitet och kvalitetsutve 
kvalitetsutveckling Distans 

 
Karolinska institutet 

7.5h 
ckling och (0,5 

p 25 
år) 25 

Oli 

% Svenska 
% 
ka 

7.5hp 
Förbättrings- och (0,5 år) 
förnyelsekunskap 
i vården 

 
Lunds universitet 

25 
 

25 

% Sv 
 
% Olika 

enska 

 
 

Tillämpad onkologisk vård Di 
 

Uppsala universitet 

7.5hp 
stans (0,25 å 

50% 
r) 

50% 
Olika 

Svenska 

 

https://www.studera.nu/jamfor-utbildning/?q=kvalitetsutveckling%20distans
https://www.studera.nu/jamfor-utbildning/?q=kvalitetsutveckling%20distans
https://www.studera.nu/jamfor-utbildning/?q=kvalitetsutveckling%20distans
https://www.studera.nu/jamfor-utbildning/?q=utveckling%2Boch%2Bkvalitet&amp;f=1%5bS399%2A2%5bmau_lu&amp;p=3
https://www.studera.nu/jamfor-utbildning/?q=utveckling%2Boch%2Bkvalitet&amp;f=1%5bS399%2A2%5bmau_lu&amp;p=3
https://www.studera.nu/jamfor-utbildning/?q=utveckling%2Boch%2Bkvalitet&amp;f=1%5bS399%2A2%5bmau_lu&amp;p=3
https://www.studera.nu/jamfor-utbildning/?q=utveckling%2Boch%2Bkvalitet&amp;f=1%5bS399%2A2%5bmau_lu&amp;p=3
https://www.studera.nu/jamfor-utbildning/?q=utveckling%2Boch%2Bkvalitet&amp;f=1%5bS399%2A2%5bmau_lu&amp;p=3
https://www.studera.nu/jamfor-utbildning/?q=omv%C3%A5rdnad%20cancer&amp;e=i.uoh.uu.1819.3ON016%252Ci.uoh.uu.1819.3ON015%2Ci.uoh.uu.1819.3ON016
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