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YTTRANDE ÖVER REMISS AV PROMEMORIAN EN SEXÅRIG UTBILDNING TILL LÄKAREXAMEN 

Region Västmanland tillstyrker i stort de förslag till ändringar i examensmålen 
som har tillkommit sedan Läkarutbildningens slutbetänkande ”För framtidens 
hälsa – en ny läkarutbildning”, men lämnar nedanstående synpunkter. 

Sidan 7, Examensmål om digitala hjälpmedel 
Det är särskilt positivt att den föreslagna skrivningen om användning av 
digitala hjälpmedel finns med. Dock riskerar den ur ett framtidsperspektiv att 
vara för svag rent färdighetsmässigt. Det blir viktigt att läkarens förmåga att 
identifiera sitt utvecklingsbehov inom IT/digitala hjälpmedel, och att ta ansvar 
för det, är stark genom hela karriären. 

Sidan 39, Avsnitt 8.3 Konsekvenser för landstingen 
Konsekvenserna för landstingen är otillräckligt belysta. Om en ny läkar-
utbildning kommer att medföra en utökning av verksamhetsförlagd utbildning 
och därmed en utökning av handledning och bedömningar, så kommer det att 
få effekter för hälso- och sjukvårdens verksamheter. Det är av yttersta vikt att 
lärosätena tar hänsyn till hälso- och sjukvårdshuvudmännens möjligheter 
avseende handledarkompetens. Detta säkerställs delvis genom att 
representanter för sjukvårdshuvudmännen får vara med och påverka 
utbildningens upplägg vid de olika lärosätena. 

Sidan 39, Avsnitt 8.5 Ekonomiska konsekvenser 
Givet att utbildningen förändras avseende verksamhetsförlagd utbildning/ 
verksamhetsintegrerat lärande så behöver beräkningsmodellerna anpassas så 
att praktikgivare erhåller rätt ersättning. 

Sidan 41, Avsnitt 8.7 Konsekvenser för företag 
Landstingen är inte ensamma praktikgivare och konsekvensanalysen saknar 
resonemang om att exempelvis vårdföretag kan beröras i den mån de 
förväntas erbjuda platser för verksamhetsförlagd utbildning. 
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Generellt 
Det går inte att se att de nya examensmålen innebär ett uttryckligt stöd för att 
rätta till obalanser i hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. Det blir 
viktigt att lärosätenas upplägg och innehåll i läkarutbildningen blir ett stöd i 
det arbetet. Universitetskanslersämbetets examenstillståndsprocess bör 
inkludera en granskning av i vilken utsträckning lärosätenas läkarutbildningar 
bidrar till hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjningsbehov. 
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