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Till Saco 
Box 2206 
103 15 Stockholm 
Tiina.kangasniemi@saco.se  

  
Remissvar: En sexårig utbildning för 
läkarexamen 
 
Sveriges Tandläkarförbund har fått möjlighet att besvara remissen 
En sexårig utbildning för läkarexamen. 
 
 Övergripande synpunkter 
Sveriges Tandläkarförbund ser det som positivt att man anpassar målen 
för läkarexamen för att de i större utsträckning ska motsvara hälso- och 
sjukvårdens behov i ett långsiktigt perspektiv. De förändringar som skett i 
läkarrollen motiverar väl en översyn och anpassning till dagens situation.  
Det finns dock sådant i remissen som vi önskar att man utvecklar. 
 
Examensmål 
Vi har i andra remissvar lyft behovet av att utveckla samarbetet kring 
patienten mellan tandvård och hälso- och sjukvård och pekat på 
kunskaperna om sambanden mellan munhälsa och kroppslig hälsa som 
viktiga utvecklingsområden. Vi saknar ett tydligt examensmål som lyfter 
vikten av kunskaper om hur munhälsa och allmän hälsa samverkar. 
Eftersom dessa områden traditionellt delats in i medicinskt respektive 
odontologiskt blir skrivningen om såväl bred som fördjupad kunskap inom 
det medicinska området inte tillräckligt heltäckande. 
 
Vi ser det som positivt att man utvecklar och förtydligar examensmålen i 
stort. 
 
Att avskaffa AT-utbildningen och ersätta med en bastjänstgöring med 
definierade kunskapsmål ger förutsättningar för en homogen kunskapsbas 
för den blivande läkarkåren inför fortsatt ST-utbildning. Det är viktigt att 
bastjänstgöringen utformas för att ge läkarna bredast möjliga kunskaps- 
och erfarenhetsbas. Upplägget får inte utformas så att det försämrar 
underlaget för läkarna att välja inriktning på den fortsatta ST-
utbildningen. 
 
Vi vill också peka på vikten av att säkra tillgång till AT-platser för de som 
studerar enligt gamla studieplanen vid övergången till basutbildning. 
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Här krävs sannolikt tydliga direktiv till landstingen så att inte de som 
börjar sin utbildning nu kommer att se att möjligheten till legitimation 
inom rimlig tid blivit begränsad. Detta borde ha belysts på ett bättre sätt i 
utredningen och konsekvensanalysen. 
 
Att utbildningen nu förlängs till att redan i studieplanen uppgå till 
maximalt studielån är som vi ser det också ett problem man måste ta 
hänsyn till eftersom det för många omöjliggör att ändra studieinriktning. 
Oavsett hur tidigt man vill ändra sig kan möjligheten att läsa medicin bli 
omöjliggjord av privatekonomiska skäl. Detta är i så fall djup beklagligt. 
Även detta saknar vi i konsekvensanalysen. 

   
  

Med vänlig hälsning 
Sveriges Tandläkarförbund  
 
 
 
Hans Göransson 
Ordförande    
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