
 

 

 

Landstinget i Kalmar län 
Webbplats 

Ltkalmar.se 
E-post 

landstinget@ltkalmar.se 
Organisationsnr 

232100-0073 

Postadress 

Landstinget i Kalmar län 
Box 601 
391 26 Kalmar 

Besöksadress 

Strömgatan 13 
391 26 Kalmar 

Telefon 

0480-810 00 vx 
 

 
Bankgiro 

833-3007 

 

 

Landstingsdirektörens stab 
Kanslienheten 

 
Sida 

1 (2) 

Datum 

2018-10-08 
   

   

 

 
 

 

 

  

 

Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens 
sammanträde den 19 september 2018 

§ 117   Diarienummer 180533 

Yttrande över promemorian En sexårig utbildning till 
läkarexamen  

Beslut 

Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över promemorian 

En sexårig utbildning till läkarexamen. Yttrandet överlämnas till 

Utbildningsdepartementet. 

Bakgrund  

Landstinget i Kalmar län har beretts möjlighet lämna yttrande över 

promemorian En sexårig utbildning till läkarexamen.  

Förslag till yttrande har tagits fram av HR-enheten inom landstings-

direktörens stab. 

Landstinget ställer sig bakom förslaget att läkarutbildningen ska förlängas 

från nuvarande 5,5 års utbildning till 6 år, och att man i samband med 

examination blir legitimerad. 

Av promemorian framgår att AT-tjänstgöringen kommer att försvinna och 

ersättas med bastjänstgöring. Hur bastjänstgöringen kommer att utformas har 

en avgörande betydelse för framtidens hälso- och sjukvård och för hur 

framgångsrik förändringen blir. Det är också kring bastjänstgöring och 

frågan om den kliniska kompetens vid legitimering enligt promemorian som 

landstingets synpunkter kretsar.  

Landstinget ställer sig tveksam till om förändringen verkligen ger någon 

ökad kvalitet på läkarkompetens jämför med idag, uppfattningen är att 

dagens system med legitimation efter AT-tjänstgöring ger väl förberedda och 

kompetenta nylegitimerade läkare. 

--- 

Landstingsstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att landstingsstyrelsen ska 

anta redovisat yttrande. 
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Handlingar 

1. Tjänsteskrivelse daterad den 22 augusti 2018. 

2. Yttrande över promemorian En sexårig läkarutbildning. 

3. Sammanfattning av promemoria En sexårig läkarutbildning. 

 

Anders Henriksson (S) 

Ordförande 

 

Monica Ljungdahl (M) 

Justerare 

 

Rätt intygar: Marie Nilsson 

Protokollsutdrag till: Utbildningsdepartementet, HR-enheten. 
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Yttrande över promemorian En sexårig utbildning till 
läkarexamen 

Landstinget har tagit del av rubricerad promemoria och yttrar sig enligt 

följande. 

Sammanfattning 

Landstinget i Kalmar län ställer sig bakom förslaget att läkarutbildningen ska 

förlängas från nuvarande 5,5 års utbildning till 6 år, och att man i samband 

med examination då också ska bli legitimerad.  

Landstinget har i ett tidigare yttrande över betänkandet För framtidens hälsa 

– en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) framfört synpunkter i frågan och då 

särskilt lyft fram frågan om AT-tjänstgöringens betydelse för läkares 

introduktion till den svenska hälso- och sjukvården. Av promemorian 

framgår att AT-tjänstgöringen kommer att försvinna och ersättas med 

bastjänstgöring. Hur bastjänstgöringen kommer att utformas har en 

avgörande betydelse för hur framgångsrik förändringen blir. Det är också 

kring bastjänstgöring och frågan om den kliniska kompetens vid legitimering 

enligt promemorian som landstingets synpunkter kretsar. 

Synpunkter 

Legitimation 

Enligt promemorian kommer man i samband med att läkarexamen avläggs 

att erhålla legitimation. Landstinget har sammanställt följande punkter som 

kritiska för att kvalitén på framtida nylegitimerade läkare upprätthålls. 

• Större tydlighet kring hur studenterna får tillräcklig klinisk erfarenhet 

för att på egen hand kunna diagnostisera/ behandla patienter. 

• Vikten av att en god kunskap kring digitala hjälpmedel och e-hälsa 

erhålls. 

• Lärosätena förväntas utvärdera och legitimera ett betydande antal 

blivande läkare under en komprimerad tid. Det blir alltså viktigt att 

säkerställa kvalitén på denna process.   

• Individer som idag under AT bedöms ha problem att uppnå 

”godkänt” erbjuds som regel förlängd tjänstgöring för att nå målet. 



Landstinget i Kalmar län 

Datum 

2018-08-22 
  Diarienummer 180533 

   
Sida 

2 (2) 

 

 

Landstinget anser att det behöver tydliggöras hur dessa individer ska 

tas om hand i det nya systemet.  

Bastjänstgöring 

Av promemorian framgår att AT-tjänstgöringen kommer att försvinna och 

ersättas med bastjänstgöring. Hur bastjänstgöringen kommer att utformas har 

en avgörande betydelse för hur framgångsrik förändringen blir. Landstinget 

har följande synpunkter kring bastjänstgöring. 

• Bastjänstgöringen behöver definieras och i möjligaste mån vara så 

lika över landet som möjligt.  

• Den kliniska kompetensen kommer sannolikt att vara lägre efter 

genomförd läkarutbildning än efter dagens AT-tjänstgöring. 

Landstinget anser därför att någon form av reglering av 

bastjänstgöringen för att säkerställa den kliniska kompetensen är 

viktig.  

• Den helhetsbild och förståelse för olika specialistområden som idag 

ges via AT-tjänstgöringen är viktig att den i stället tillgodoses via 

bastjänstgöring. Krav på tjänstgöring inom primvård och psykiatri 

bör finnas. 

• Då AT-tjänstgöring har varit en viktig rekryteringsbas till 

verksamheter som finns långt från tätort/ universitetsort och till vissa 

specialistinriktningar ser landstinget en risk att försörjningen av 

läkarkompetens kan bli än svårare. Det blir också i detta 

sammanhang viktigt att bastjänstgöringen förblir fristående från ST-

tjänstgöring.  

Landstinget ser en risk att flera läkare direkt efter legitimation söker sig till 

bemanningsbolag eller andra tjänster, vilket skulle innebära att färre läkare 

specialiserar sig. Bedömningen är att bastjänstgöringens utformning kommer 

att spela stor roll för framtidens hälso- och sjukvård vid en förändring av 

läkarutbildningen. Landstinget ställer sig också tveksam till om förändringen 

verkligen ger någon ökad kvalitet på läkarkompetens jämför med idag, 

uppfattningen är att dagens system med legitimation efter AT-tjänstgöring 

ger väl förberedda och kompetenta nylegitimerade läkare. 
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