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Remissvar ”Särskilda regler om uppehållstillstånd
för att delta i uppdragsutbildningar och vissa
specialiseringsutbildningar”
Västra Götalandsregionen (VGR) har genom skrivelse beretts möjlighet att lämna
synpunkter på Justitiedepartementets promemoria angående särskilda regler om
uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa
specialiseringsutbildningar i Sverige.
Den delen av promemorian som har inverkan för Västra Götalandsregionen är att
utlänningar som på heltid ska delta i en specialiseringsutbildning för läkare eller
tandläkare, som förutsätter ett särskilt förordnande, ska beviljas uppehållstillstånd om vissa
förutsättningar är uppfyllda. Specialiseringsutbildningar inom medicin och tandvård har
sedan 1990-talet exporterats av VGR genom Sahlgrenska Universitetssjukhuset/
Sahlgrenska International Care.
Västra Götalandsregionen ställer sig bakom förslaget om de nya särskilda reglerna
och införandet av dessa i närtid. Med nuvarande regelverk beviljar inte längre
Migrationsverket uppehållstillstånd för den aktuella målgruppen. De nya reglerna
möjliggör att Västra Götalandsregionen kan fortsätta exportera utbildningstjänster
inom medicin och tandvård till länder utanför EU/EES.
Utöver detta önskar Västra Götalandsregionen framföra följande synpunkter:
4.1 VGR förespråkar att Migrationsverket i tillämpningen av reglerna utfärdar
uppehållstillstånd för hela utbildningstiden men bibehåller en årlig kontroll av
studieresultaten och eventuella andra faktorer som kan påverka rätten till
uppehållstillstånd. Det skulle effektivisera handläggningen och underlätta för
deltagare och verksamheter, framför allt vid planering av utbildningar men även för
att underlätta resor vid personliga angelägenheter.
4.2 I specialiseringstjänstgöring för läkare ingår obligatorisk och nödvändig
jourberedskap. För att de ska kunna få samma och motsvarande kompetens som
svenska läkare, och därmed fatta självständiga medicinska beslut, förläggs en del
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av utbildningen på obekväma arbetstider. Deltagarna har vanligtvis anställning och
viss ersättning från sin arbetsgivare eller sponsrande myndighet i hemlandet under
utbildningstiden. Det finns dock en önskan från de specialistverksamheter som har
en läkare under utbildning att kunna betala ut ersättning för utbildningstid som
inträffar på obekväma tider som kvällar och helger. Att ha tydliga regler som
möjliggör detta efterfrågas av både utbildningsgivare och deltagare.
4.2 VGR anser att reglerna för medföljande familjemedlemmar till de som fått
uppehållstillstånd för deltagande i en uppdragsutbildning eller
specialiseringsutbildning bör förtydligas gällande rätt att studera och/eller arbeta.
Justering av punkterna ovan skulle ge än mer hållbara förutsättningar att bedriva den här
typen av utbildningsverksamhet och stärka Sveriges internationella konkurrenskraft
ytterligare på det här området.
Regionstyrelsen
Västra Götalandsregionen

Johnny Magnusson
Regionstyrelsens ordförande

Ann-Sofi Lodin
Regiondirektör

