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Remissyttrande Promemorian ”En sexårig utbildning 
för läkarexamen” 

Sammanfattning 

Region Norrbotten bifaller förslaget om en sexårig utbildning för 

läkarexamen med nedanstående kompletterande synpunkter. 

Examensbeskrivningen 

I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för 

läkare, 2 kap. Allmänna mål, 1 § så fastställs i sista meningen att ”AT-

läkaren skall efter AT kunna arbeta med insikt om och respekt för sin egen 

kompetens, dess möjligheter och begränsningar”.  

I föreslagen examensbeskrivning återfinns ingen direkt motsvarighet till 

denna skrivning, vilket det borde göra då det finns en annan proposition om 

Bastjänstgöring för läkare (prop 2017/18:274) som föreslår att kravet på 

allmäntjänstgöring tas bort.  

I grunden handlar det om den personliga lämpligheten för att utöva 

läkaryrket, en bedömning som nu övergår från regioner/landsting till berörda 

lärosäten med läkarutbildning. Då är denna – eller en motsvarande skrivning 

– fortfarande av vikt i en examensbeskrivning som ska leda till legitimation 

att utöva läkaryrket. 

Övergångsperioden mellan det nya och det gamla systemet 

Den övergångsperiod mellan det nya och det gamla systemet som föreslås 

löpa från den 1 juli 2020 till den 30 juni 2029, kan i realiteten för vissa 

individer visa sig vara kort, vilket innebär att det behövs tydlighet kring hur 

sådana fall ska hanteras. Exempelvis när en student som läser enligt det 

gamla systemet inte hinner bli klar före den 30 juni 2029 när 

övergångsreglerna upphört. Inte sällan sker det att man gör andra saker 

under en så lång utbildning, vilket leder till att man inte klarar av att fullfölja 

den på avsatt tid. T ex graviditeter, föräldraledighet, egen eller nära anhörigs 

sjukdom, forskning och liknande skeenden som kan komma emellan. I 

förslaget skrivs det om ett flexibelt system, men eventuellt behövs ett 
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förtydligande angående hur systemet ska vara flexibelt även i dessa särskilda 

fall. 

Möjlighet till studiemedel 

Det är bra att möjligheten till studiemedel via CSN medges under 6 år och 

därmed täcker upp även en ny föreslagen 6-årig läkarutbildning, men den 

rätten kanske borde vara möjlig att förlänga under särskilda 

skäl/omständigheter i samband med att läkarutbildningen förlängs så att den 

når taket för rätt till studiemedel. För den som tidigare har läst till 

exempelvis sjuksköterska, så finns det i regel redan förverkad tid med 

studiemedel om man senare i livet väljer att påbörja en läkarutbildning. 

Förlängs läkarutbildningen så försämras också förutsättningarna för denna 

kategori av studenter, som inte är ovanligt förekommande. 


