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§ 184   Svar på remiss gällande promemorian En sexårig 
utbildning till läkarexamen

Diarienummer: 18RS4943

Sammanfattning
Region Örebro län har svarat på flera remisser angående en ny form av läkarutbildningen. 
Detta förväntas vara den sista innan beslut om en ny sexårig läkarutbildning.

Promemorian som föranleder remissvaret har utarbetats av Utbildningsdepartementet.

Promemorian baseras på läkarutredningens förslag i betänkandet För framtidens hälsa – en 
ny läkarutbildning (SOU 2013:15).

Det innebär nu att läkarutbildningen föreslås bli 6-årig det vill säga 12 terminer istället för 
11 terminer.

Syftet med förslagen är att anpassa kraven för läkarexamen för att denna skall kunna göra en 
grund för att få legitimation, då det nuvarande kravet på allmäntjänstgöring efter 
läkarexamen tas bort (så kallad AT-tjänstgöring). Förslagen syftar också till att anpassa 
målen för läkarexamen för att de i större utsträckning skall motsvara hälso- och sjukvårdens 
behov ur ett långsiktigt perspektiv.

Regionstyrelsen har tidigare besvarat remissen gällande detta i remissen kring 
Bastjänstgöring för läkare (diarienummer 17RS6868, beslut den 14 februari 2018 § 31).

Förslaget innebär en förändring i högskoleförordningen som reglerar utbildningen.

Region Örebro län tillstyrker de förslag till ändringar i examensmålen som har tillkommit 
sedan Läkarutbildningens slutbetänkande För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning. 
Förslagen i promemorian anses i hög grad förbereda kommande läkare till yrkesutövningen.

Region Örebro län anser dock inte att konsekvenserna för landstingen är tillräckligt belyst. 
En ny läkarutbildning kommer medföra en utökning av verksamhetsintegrerat lärande och 
därmed troligen behov av en utökning av omfånget av bedömningar/underlag för 
examinationer i hälso- och sjukvårdens verksamheter. Representanter för 
sjukvårdshuvudmännen bör vara med från start i den praktiska planeringen av en ny 
läkarutbildning vid respektive lärosäte. Landstingens möjlighet att erbjuda 
verksamhetsintegrerat lärande i tillräckligt omfång och av hög kvalitet bör beaktas vid 
examensrättsprövningen.

Kostnadsberäkningen i promemorian utgår från dagen läkarutbildning och behöver anpassas 
till förslaget om en utökning av verksamhetsintegrerat lärande i En sexårig läkarutbildning 
för läkarexamen.
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Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2018-09-11, svar på remiss om sexårig 

läkarutbildning till läkarexamen
 Svar på remiss om en sexårig utbildning till läkarexamen
 Remiss av promemorian En sexårig utbildning till läkarexamen

Beslut
Regionstyrelsen beslutar

att   redovisat förslag till svar godkänns som Region Örebro läns svar till 
Utbildningsdepartementet.

Skickas till
Utbildningsdepartementet
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