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Svar på remiss - av promemorian En sexårig utbildning till 
läkarexamen   

Landstinget har fått tillfälle att lämna svar på rubricerad remiss och vill 

lämna följande synpunkter. 

Landstinget i Värmland anser att de föreslagna examensmålen generellt sett 

är bra och förbereder kommande läkare till yrkesutövningen.  

Landstinget i Värmland har dock följande kommentarer och förslag: 

Generellt saknas styrning om hur examensmålen uppnås. Vidare saknas 

jämlikhets- och genusperspektiven samt kunskap och förståelse om rätten 

till sjukvård på lika villkor. 

Sidan 6 – visa kunskap om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, 

och om hedersrelaterat våld 

Visa kunskap om hälso- och sjukvårdssystem i Sverige, inbegripet deras 

organisation och styrning, och kännedom om sådana system i andra länder, 

förslag att specificera vilka länder 

Sidan 7 Vi ser att det finns ett värde i att presentera examensmålen för 

Färdighet och förmåga i en annan ordning.   

 -visa förmåga att självständigt diagnostisera och inleda behandling av akuta 

och livshotande tillstånd, 

- visa fördjupad förmåga att självständigt diagnostisera de vanligaste 

sjukdomstillstånden ur patofysiologisk och psykosocialt samt andra 

relevanta perspektiv och i samverkan med patienten byta ut handlägga 

dessa, Förslag att byta ut handlägga till behandla 

- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskap 

samt analysera och värdera komplexa företeelser, frågeställningar och 

situationer,  
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- visa fördjupad förmåga till professionellt bemötande av patienter och deras 

närstående med respekt för patienterna och deras närståendes integritet, 

behov, kunskaper och erfarenheter, 

Sidan 8 – visa förmåga till ledarskap och interprofessionellt samarbete såväl 

inom hälso- och sjukvården som med professioner inom andra delar av 

samhället, till exempel kommuner, Försäkringskassan, MSB, 

försvarsmakten etc. 

Sidan 39 avsnitt 8.3 Konsekvenser för landstingen 

Landstinget i Värmland anser inte att konsekvenserna för landstingen är 

tillräckligt belysta. 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 sjukvårdens huvudmän 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. 

Sidan 39 avsnitt 8.5 Ekonomiska konsekvenser 

Kostnadsberäkningen i promemorian utgår från dagens läkarutbildning och 

behöver anpassas till förslaget om en utökning av verksamhetsintegrerat 

lärande i En sexårig utbildning till läkarexamen. 
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