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Remiss av promemorian En sexårig utbildning till läkarexamen 

Remissinstanser 

Blekinge läns landsting 

Centrala studiestödsnämnden 

Dalarnas läns landsting 

Folkhälsomyndigheten 

Gotlands kommun 

Gävleborgs läns landsting 

Göteborgs universitet 

Hallands läns landsting 

Handikappförbunden 

Jämtlands läns landsting 

Jönköpings läns landsting 

Kalmar läns landsting 

Karolinska institutet 

Kommerskollegium 
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Kronobergs läns landsting 

Linköpings universitet 

Lunds universitet 

Norrbottens läns landsting 

Ordförandekonventet för medicine studerande i Sverige 

Riksrevisionen 

Skåne läns landsting 

Socialstyrelsen 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

Stockholms läns landsting 

Svensk sjuksköterskeförening 

Svenska Läkaresällskapet 

Sveriges akademikers centralorganisation (Sveriges läkarförbund, Sveriges 

läkarförbund Student, Sveriges Yngre Läkares Förening)   

Sveriges förenade studentkårer 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Sveriges universitets- och högskoleförbund 

Södermanlands läns landsting 

Tjänstemännens Centralorganisation (Vårdförbundet) 

Umeå universitet 

Universitets- och högskolerådet 

Universitetskanslersämbetet 



3 (4) 

 
 

Uppsala läns landsting 

Uppsala universitet 

Vetenskapsrådet 

Vårdföretagarna 

Värmlands läns landsting 

Västerbottens läns landsting 

Västernorrlands läns landsting 

Västmanlands läns landsting 

Västra Götalands läns landsting 

Örebro läns landsting 

Örebro universitet 

Östergötlands läns landsting 

Överklagandenämnden för högskolan 

Överklagandenämnden för studiestöd 

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 

4 oktober 2018. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. 

Wordformat) per e-post till u.remissvar@regeringskansliet.se. Ange 

diarienummer U2018/02704/UH och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av 

promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 
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Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

 

 

 

Eva Lenberg 

Rättschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia till 

 

Riksdagens utredningstjänst 

Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm 


