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Yttrande över promemorian En sexårig utbildning till
läkarexamen (U2018/02704/UH)
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har anmodats yttra sig över promemorian En sexårig
utbildning till läkarexamen.

Sammanfattning
UKÄ är positiv till förslaget om ändrade krav för läkarexamen med ökad omfattning och
nya och ändrade examensmål.
UKÄ är tveksam till det föreslagna nya målet: kunskap om användning av digitala
hjälpmedel. Målet är otydligt formulerat och det kan leda till svårigheter för lärosätena att
tolka vad regeringen avser med målet.
UKÄ instämmer i regeringens bedömning att universitet och högskolor som vill kunna
utfärda läkarexamen enligt de nya bestämmelserna behöver ansöka om examenstillstånd.
Det är dock av stor vikt att lärosäten som vill ge den nya utbildningen får tillräckligt med
tid att utforma den nya utbildningen och även att det finns rimligt med tid för
examenstillståndsprövningarna.

Omfattning och nya och ändrade mål i examensbeskrivningen
UKÄ är positiv till förslagen att läkarexamen ska omfatta 360 högskolepoäng och att
examensbeskrivningens mål ska ändras. Detta framförde ämbetet även i vårt yttrande
över betänkandet För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15).
UKÄ är dock tveksam till det föreslagna nya målet: visa kunskap om användning av
digitala hjälpmedel inom såväl hälso- och sjukvården som inom forsknings- och
utvecklingsarbete. UKÄ menar att det föreslagna kunskapsmålet är otydligt formulerat.
Hälso- och sjukvården, som även de flesta andra sektorer, har sedan relativt lång tid
tillbaka blivit alltmer digitaliserad, både vad gäller olika typer av utrustning, instrument,
processer, rutiner och beslutsstöd. Digitala hjälpmedel är ett mycket vitt begrepp och
även föränderligt över tid. Det är otydligt vad som här specifikt avses med att en student
ska ha kunskap om användning av digitala hjälpmedel. Det kan komma att leda till att det
blir svårt och diffust för lärosätena att omvandla ett otydligt mål till tydliga förväntade
studieresultat i kursplaner och till moment som även går att examinera. UKÄ anser därför
att det nya målet bör förtydligas.
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Ikraftträdande och övergångsregler
UKÄ instämmer i regeringens bedömning att de lärosäten som idag erbjuder utbildning
till läkare behöver få tid att vidareutveckla utbildningarna enligt den nya
examensbeskrivningen och för att fatta nödvändiga beslut om exempelvis utbildningsplan
och kursplaner. Detta inte minst för att studenter ska kunna få korrekt information i god
tid innan de ansöker till utbildningen.
UKÄ instämmer även i att lärosätena bör skapa integrerade överbryggande moment så att
de studenter som påbörjat utbildningen till läkare enligt de nuvarande bestämmelserna så
långt det är möjligt ska kunna erbjudas att få en examen enligt de nya bestämmelserna.
UKÄ vill dock påpeka att det troligen kräver betydande insatser för lärosätena att skapa
sådana moment i en redan komplex utbildning.
UKÄ instämmer även i regeringens bedömning att universitet och högskolor som vill ge
läkarexamen enligt de nya bestämmelserna behöver ansöka om examenstillstånd.
Ämbetet bedömer att om de nya bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som bedrivs
och läkarexamina som utfärdas efter utgången av juni 2020 bör tillståndsprövningarna
vara avslutade senast till årsskiftet 2019/2020, det vill säga i god tid innan anmälan till
den nya utbildningen öppnar. Ämbetet kan troligen prioritera dessa tillståndsprövningar
men vill påpeka att det måste finnas tillräckligt med tid för prövningarna, åtminstone sex
månader från det att ansökningarna inkommit till UKÄ. I detta sammanhang vill UKÄ
även påpeka att om ämbetet bedömer att det finns mindre, men tydligt definierade, brister
som kan åtgärdas inom sex månader kan UKÄ besluta om förlängd prövning, vilket
innebär en förlängning av handläggningstiden. Då kan berörda lärosäten troligen inte anta
studenter till höstterminen 2020, vilket påverkar antalet läkare som examineras.

Övriga kommentarer
UKÄ har aviserat att läkarexamen ingår i de utbildningsutvärderingar som ska
genomföras 2022. Givet att regeringen fattar beslut om en sexårig utbildning till
läkarexamen kommer ämbetet att undanta läkarexamen i den innevarande
utvärderingscykeln.

Beslut
Beslut om yttrandet har tagits av generaldirektör Anders Söderholm efter föredragning av
utredaren Tomas Egeltoft och i närvaro av avdelningschefen Annika Pontén och strategioch planeringsansvarige Per Westman. I beredningen har även utredaren Charlotte Elam
deltagit.
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