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Remissyttrande över betänkandet För framtidens hälsa –
en ny läkarutbildning (SOU 2013:15)
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har anmodats yttra sig över betänkandet För
framtidens hälsa – en ny läkarutbildning enligt remiss U2013/1724/UH. Myndigheten har
vid tidigare tillfällen uttryckt sin ståndpunkt gällande läkarutbildningen, (Rättssäker
examination, Högskoleverket, 2007:23R, Läkares prov vid allmäntjänstgöring,
Högskoleverket, reg.nr. 30-427-10), Läkarutbildningen i Sverige-Hur bra är den?
Högskoleverket, 1997:29R).
Med beaktande av myndighetens tidigare framförda synpunkter vill UKÄ framföra att
myndigheten ställer sig positiv till utredningens förslag att:
•

Läkarexamen totalt ska omfatta sex års studier, 360 högskolepoäng, och att
studenterna efter fullgjord utbildning ska få behörighet som läkare.

•

Examensordningen för läkarexamen ändras i enlighet med betänkandets förslag.
UKÄ vill dock framhålla vikten av en avvägd detaljnivå i examensmålen för att
därmed inte påverka det enskilda lärosätets möjlighet att utforma utbildningen
utifrån egna förutsättningar och profil.

•

Läkarexamen, utan krav på ytterligare utbildningsmoment eller praktisk
tjänstgöring efter examen, ska utgöra underlag för legitimation.

•

Begreppet verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ersätts av verksamhetsintegrerat
lärande (ViL) i enlighet med betänkandets motivering. UKÄ anser att ändringen
understryker att utbildning är sammanhållen och står under lärosätets ansvar, och
att det inte föreligger någon skillnad mellan utbildningens teoretiska del och den
verksamhetsförlagda-kliniska delen. UKÄ vill i detta sammanhang också påpeka
vikten av att läkarutbildningens praktiska moment integreras med andra
yrkesgrupper inom vården. Detta mot bakgrund av resultatet från den av UKÄ
nyligen avslutade kvalitetsutvärderingen.

•

Lärosätet kommer att ansvara för kvalitetssäkring av hela utbildningen fram till
legitimation och därmed även omfattas av UKÄs system för kvalitetssäkring av
utbildningar. Med betänkandets förslag tydliggörs också lärosätenas roll i att
förbereda studenterna för den framtida yrkesrollen.

•

Studenter som av olika skäl inte fullföljer utbildningen fram till läkarexamen har
möjlighet att ta ut en kandidatexamen och därmed också möjlighet att påbörja en
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utbildning på forskarnivå. Detta förslag förutsätter dock att den framtida
läkarutbildningen utformas på ett sådant sätt att även examensmålen för kandidatoch masterexamen uppfylls.
•

UKÄ har inte några synpunkter avseende de ekonomiska konsekvenserna av
betänkandets förslag.

Däremot vill UKÄ föra fram följande synpunkter som rör den föreslagna utbildningen ur
ett integrationsperspektiv. I utredningen berörs endast kortfattat läkare med läkarexamen
från tredje land. Den som har en sådan examen kan bland annat anvisas att genomgå
utbildning som ges med stöd av förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som
kompletterar avslutad utländsk utbildning. Syftet med en sådan utbildning är att uppnå
svensk läkarexamen och om utredningens förslag genomförs kommer dessa läkare att
erhålla en svensk läkarexamen och legitimation. Utbildning med stöd av denna
förordning är dock begränsad till 120 högskolepoäng. Det bör övervägas om 120
högskolepoäng är tillräckligt för att alla sökande med en läkarexamen från tredjeland kan
uppnå examen inom ramen för utbildningen eller om det bör vara möjligt att förlänga
utbildningen för dessa sökande.

Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Harriet Wallberg efter
föredragning av utredaren Gun Eriksson i närvaro av strategi- och planeringsansvarige
Per Westman samt avdelningschefen Karin Järplid Linde. I ärendets handläggning har
även utredaren Tomas Egeltoft deltagit.
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