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Svar på remiss promemorian En sexårig utbildning till läkarexamen 
 
Landstingsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 9 oktober 2018  behandlat svar på 
promemorian En sexårig utbildning till läkarexamen. Protokollsutdrag bifogas när protokollet har 
justerats.  
 
Landstingsstyrelsen beslutar 
 

1. Att godkänna föreslaget remissvar. 
 
Landstinget Blekinge 
 
På landstingsstyrelsens vägnar. 
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Svar på remiss av promemorian ”En sexårig 
utbildning för läkarexamen” 
Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

1. Att godkänna föreslaget remissvar. 

Sammanfattning 
Landstinget Blekinge har fått möjlighet att lämna synpunkter på promemorian ”En sexårig 
utbildning för läkarexamen”. 
I promemorian, som har utarbetats inom Utbildningsdepartementet vid Regeringskansliet, 
föreslås att läkarexamen ska utökas med 30 högskolepoäng. Detta motsvarar ytterligare en 
termins heltidsstudier, vilket innebär att utbildningen totalt kommer att motsvara sex års 
heltidsstudier. Det föreslås också att examensbeskrivningens mål justeras. Syftet är att anpassa 
kraven för läkarexamen för att denna ska kunna utgöra grund för legitimation, då kravet på 
allmäntjänstgöring för att få legitimation föreslås tas bort (prop. Bastjänstgöring för läkare 
2017/18:274). Förslagen syftar också till att anpassa målen för läkarexamen för att motsvara 
hälso- och sjukvårdens behov i ett långsiktigt perspektiv. Läkarexamen ska även fortsättningsvis 
vara en yrkesexamen på avancerad nivå. 

Bakgrund 
Landstinget Blekinge har tidigare lämnat synpunkter inför förändringen av läkarutbildningen.  
2015 lämnades svar på remissen ”För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) 
och 2018 lämnades svar på remissen avseende Bastjänstgöring för läkare (Ds 2017:56). De 
synpunkterna upprepas inte här. 

Synpunkter på förslaget 
Landstinget Blekinge ställer sig bakom remissförslaget. Det är positivt att de som studerar till 
läkare blir legitimerade när utbildningen är klar efter 6 år. De i remissen presenterade 
övergripande målen är rimliga och adekvata. Samverkan och kommunikation mellan lärosätena 
och hälso- och sjukvården behöver dock stärkas ytterligare för att innehåll och mål i utbildningen 
ska uppfylla kraven som ställs inför framtidens hälso- och sjukvård.  
I övrigt ser vi fortsatt stora svårigheter att klara av handledaruppdraget när kraven och antalet 
studenter ökar samtidigt som vi har en brist på specialistkompetenta läkare. 

Beredning 
Remissvaret är framtaget genom internt samråd. Studieledningsgruppen och förvaltningscheferna 
för Blekingesjukhuset, primärvården och psykiatri/habiliteringsförvaltningen har ombetts lämna 
synpunkter. 
 


