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HSN-AU § 607 Remiss av promemorian en sexårig 
utbildning till läkarexamen 

HSN 2018/344 
 

Arbetsutskottets beslut 
• Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott ställer sig bakom remissförslaget och 

lämnar förvaltningens yttrande som sitt eget. 
  
Paragrafen justeras omedelbart. 
 

 
Utbildningsdepartementet har författat en promemoria kallad ”en sexårig utbildning 
för läkarexamen”. Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet). I promemorian, som baseras på Läkarutredningens 
förslag i betänkandet ”För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15)”, 
föreslås, i likhet med betänkandet, att läkarexamen som nu omfattar 330 
högskolepoäng, ska utökas med 30 högskolepoäng. Detta motsvarar ytterligare en 
termins heltidsstudier, vilket innebär att utbildningen totalt kommer att motsvara sex 
års heltidsstudier. Vidare föreslås att examensbeskrivningens mål justeras. Förslaget 
avviker i denna del i vissa avseenden från utredningens förslag. Syftet med förslagen 
är att anpassa kraven för läkarexamen så att denna ska kunna utgöra grund för 
läkarlegitimation, eftersom det nuvarande kravet på så kallad allmäntjänstgöring efter 
läkarexamen för erhållande av legitimation föreslås tas bort i propositionen 
Bastjänstgöring för läkare (prop. 2017/18:274). Förslagen syftar också till att anpassa 
målen för läkarexamen för att de i större utsträckning ska motsvara hälso- och 
sjukvårdens behov i ett långsiktigt perspektiv. Läkarexamen ska även fortsättningsvis 
vara en yrkesexamen på avancerad nivå. 

Förslagen innebär att det föreslås ändringar i bilaga 2 till högskoleförordningen 
(1993:100). Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. 

Bedömning 
Region Gotland anser att promemorian är grundligt utarbetad och har inga ytterligare 
synpunkter på huvuddelen av innehållet. 

Region Gotland vill emellertid lyfta det förslag i promemorian som innebär 
förbättrade förutsättningar för att anställa legitimerade läkare (Kapitel 8.3 
Konsekvenser för landstingen). För Region Gotlands del har förslaget även i det 
korta perspektivet mycket goda förtjänster. Region Gotland arbetar med att ta fram 
en plan för höjd läkarkompetens vid tjänstgöring på akutmottagningen. Blir förslaget 
antaget kommer alla läkare som tjänstgör på lasarettet vara legitimerade och 
planeringen för bemanningen på akutmottagningen underlättas. 

I promemorian, föreslås, i likhet med betänkandet, att läkarutbildningen förlängs med 
en termin. Det kommer sannolikt att få konsekvenser för studenternas 
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målbeskrivningar inom de kunskapsområden där klinikplaceringar inom ramen för 
läkarutbildningen erbjuds. 

Det är viktigt att det i det slutliga dokumentet finns angivet hur ansvarigt lärosäte 
ansvarar för att giltig målbeskrivning finns för student som har utbildningsplacering 
som ej är förlagd till universitetsort. 

Ärendets behandling under mötet 
Yrkande 
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Ordföranden finner bifall till yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Remiss av promemorian en sexårig utbildning till läkarexamen 
Tjänsteskrivelse daterad 17 september 2018 
 


