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Remiss av betänkandet För framtidens hälsa – en ny 

läkarutbildning (SOU 2013:15) 
 
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har fått möjligheten att svara på 

remiss på rubricerat betänkande, ert diarienummer U2013/1724/UH. SUHF framför 

nedan några synpunkter som framförallt rör förutsättningar som måste tillgodoses om 

reformen ska kunna genomföras på föreslaget sätt. I övrigt hänvisas till vad våra 

medlemmar själva anför i sina remissvar.  

 

Inledning 

 

SUHF ser positivt på att en utredning av läkarutbildningen har genomförts. En 

reformering är nödvändig bl.a. då betydande förändringar har skett både inom högskolan 

och inom hälso- och sjukvården sedan utbildningen senast blev föremål för en översyn. 

Utredningen lägger förslag som innebär stora förändringar för den nuvarande 

läkarutbildningen. Detta leder i sin tur till att ett antal områden kräver mer utredning 

och/eller samordning och att vissa konsekvenser behöver analyseras noggrannare om en 

framgångsrik implementering ska kunna genomföras. SUHF:s svar inriktar sig i huvudsak 

på dessa frågor. 

 

 

Förslaget 

 

De huvudsakliga förändringar av läkarutbildningen som föreslås är följande: 

 

 Att läkarexamen utökas med en termin till sex års studier och att studenten vid 

examen ska visa sådan kunskap och förmåga som fordras för att få behörighet 

som läkare. 

 

 Att läkarexamen, utan ytterligare krav på praktisk tjänstgöring ska utgöra 

underlag för legitimation och att ordningen med allmäntjänstgöring (AT) upphör. 

 

 En ny examensordning införs som i högre utsträckning än tidigare betonar 

vetenskaplig och professionell kompetens och förmåga till medicinskt 

beslutsfattande. 

 

Synpunkter 

 

SUHF är generellt sett positiv till utredarens förslag. De förändringar som föreslås 

innebär en modernisering av läkarutbildningen med bättre förutsättningar för vetenskaplig 

och professionell utveckling och bas för livslångt lärande. Den föreslagna utbildningen 

innebär också en bättre integrering med övriga EU. 
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Trots denna i grunden positiva inställning så menar SUHF att det är av yttersta vikt att 

nedanstående punkter beaktas om ett framgångsrikt genomförande ska vara möjligt. 

 

 Läkarutbildningen ska enligt förslaget utökas med en termin och detta innebär 

ökade kostnader för lärosätena. Kostnadsökningar finns behandlade i utredningen 

men dessa berör helårsstudenter och prestationer för den extra terminen. Ökade 

kostnader kommer dock också att uppstå till följd av behovet av en mer 

omfattande examination och detta måste beaktas. Tillfälliga resurser för det 

omfattande förändringsarbetet som ska genomföras måste också tillföras. En 

noggrann analys av finansiella konsekvenser för såväl lärosäten som den 

affilierade sjukvården måste göras och de behov som identifieras måste täckas.

  

 

 Punkterna två och tre i utredningens förslag innebär nya nationella 

utbildningsmål för läkarutbildningen. Examensmålen är av sådan vikt att 

lärosätena måste vara med i det slutliga utarbetandet.  Hänsyn måste tas till att 

målen ska vara möjliga att examinera. Arbetsgrupper måste tillsättas både för 

utarbetande av målen och för samordning av examinationsformer för 

legitimation. 

 

 De läkare som kommer ut med legitimation efter 12 terminers studier kan inte 

helt likställas med de som nu legitimeras efter AT tjänstgöring. Förslaget får 

därför konsekvenser även för den fortsatta vidareutbildningen av läkare efter 

legitimation. Dessa frågor måste skyndsamt utredas. 

 

 

 

Enligt uppdrag      

 

 

 

Marianne Granfelt 

Generalsekreterare   


