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Remissvar med anledning av Läkarutbildningsutredningens betänkande (Gem2015/0112): 

För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15). 
 

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt obunden organisation, som arbetar för 

förbättrad hälsa och sjukvård med patientens bästa för ögonen.  

 

I SLS remissomgång har synpunkter inkommit från Sällskapets sektioner för; 

 

Föreningen för Klinisk mikrobiologi 

Svenska Kardiologföreningen 

Svensk Kirurgisk förening 

Barnläkarföreningen 

Svensk förening för Diabetologi 

Svensk förening för Akutsjukvård 

Svensk förening för Onkologi 

Svensk förening för Anestesi och Intensivvård 

Svensk förening för Allmänmedicin 

Delegationen för Medicinsk etik 

 

Samtliga inlagor från dessa 9 sektioner inom SLS samt Delegationen för medicinsk etik bifogas i sin 

helhet, framförallt i syfte att framföra specialitetsspecifika kommentarer och förslag till förändringar i 

förslaget. Nedanstående svar från SLS avser framförallt generella synpunkter på förslaget.  

 

Allmänna kommentarer 

SLS ställer sig principiellt positivt till en sexårig sammanhållen läkarutbildning och uppskattar att ett 

antal begrepp (vilka delvis återfinns bland dagens examensmål) som progression över tid, vetenskaplig 

och empirisk grund, integration mellan teori och praktik, sammanhängande tjänstgöringsperioder, 

hälsa, globalisering, studentaktivering, interprofessionalism och social kontext, lyfts fram i 

betänkandet.  

 

Ur ett internationellt perspektiv är en nybliven specialist i Sverige något äldre än i flertalet andra 

länder. Följden blir färre arbetade år som specialist och sannolikt i praktiken även något sämre 

förutsättningar för vetenskapligt arbete förankrat i specialiteten. Vi bedömer att förslaget potentiellt 

skulle kunna förkorta vägen till specialistkompetens vilket är positivt.  
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Positiva effekter av en 6-årig utbildning och legitimation direkt vid avslutande studier:  
En 6-årig utbildning som direkt leder till legitimation harmoniserar med övriga EU, vilket gör att 

migration underlättas. Det är en snabbare väg att få läkare in i ST-systemet och leder till fler 

verksamma år som specialist. Att universiteten blir examinerande och ansvarig för 

utbildningskvaliteten hela vägen fram till ST innebär större möjligheter för intern kvalitetskontroll av 

hela utbildningen fram till legitimation. 

 

 

Problem att lösa vid införandet av en 6-årig utbildning och legitimation direkt vid avslutande 

studier: 

Det ska inte underskattas att AT är väl inarbetat och har ett gott varumärke inom den svenska 

läkarkåren. AT har gjort svenska läkare till goda kliniker med konkurrensfördelar framför kollegor 

som legitimerats efter grundutbildning i annat EU land. 

AT är en anställning, och för många AT läkare är övergången till yrkesarbete välkommen då många 

redan under utbildningen förbrukat alla sina möjligheter att få studiemedel. En förlängd utbildning 

ställer krav på att studiemedelssystemet ses över.  

Mindre sjukhus riskerar att få problem med bemanning med en 6 årig läkarutbildning utan 

efterföljande AT-tjänstgöring. Dessa kan ofta inte erbjuda en tillräckligt omfattande lärandemiljö för 

grundutbildning och får nu inte heller tillgång till AT läkare som arbetskraft. På sikt innebär detta 

sannolikt svårigheter för dessa att rekrytera även ST läkare. 

En ny grundutbildning, även om den förlängs med 1 termin, kan sannolikt inte kompensera för den 

kliniska träning som idag ges under AT. Att öva på kliniska färdigheter (inklusive ansvar och 

beslutsfattande), vilket görs kontinuerligt under AT-tjänstgöring, kommer att vara svårt att hinna med 

en grundutbildning utan efterföljande AT. För att inte i förlängningen riskera att få läkare som är 

sämre rustade för kliniskt arbete, bedömer vi att ett "kliniskt basår"/motsv. kommer att behöva införas 

i början av, eller inför, en ST-utbildning. Ett sådant år skulle också kunna innebära en fördel för läkare 

med legitimation utanför Sverige, som idag inte kan ta del av det svenska AT-systemet. 

ST-utbildningen har just omarbetats och sjösatts 1 maj 2015. Vissa specialiteter har 3 års "common 

trunk" som sedan fortsätter med fördjupning under 2 år inom ämnet för subspecialiseringen. Vi 

bedömer att både ett kliniskt basår som t.ex. inleder ST och dessa förkortade utbildningsvägar medför 

att organisationen för ST måste omarbetas i samband med införandet av de föreslagna 

grundutbildningsförändringarna (inkl. att AT bortfaller).  

 

Lämpliga åtgärder för att kunna införa den föreslagna 6-åriga läkarutbildningen: 

Tillsätt en bred arbetsgrupp för att formulera examensmålen. 

Vi anser att flertalet föreslagna nationella examensmål i grunden är bra, men ett antal av dem 

förefaller vara alltför allmänt hållna för att kunna examineras.  

 

Samtliga nationellt formulerade examensmål ska vara möjliga att uppfylla och examinera, inte minst 

för att inte andra delar av utbildningen ska riskera att onödigt undergrävas. Även om ledarskap, 

samarbetsförmåga, medicinskt beslutsfattande, förbättringskunskap och kunskaper inom hälso- och 

sjukvårdssystem i Sverige och andra länder föreslås som nya examensmål, ställer vi oss relativt 

tveksamma till om läkarstudenter har realistiska förutsättningar att utan självständigt medicinskt 

yrkesansvar kunna uppnå samtliga dessa redan under grundutbildningen. 

  

Vi föreslår att en nationell arbetsgrupp snarast bör ges i uppdrag (av t ex UKÄ) att ta fram ett brett 

förankrat förslag till nya examensmål för läkarutbildningen, oavsett om det blir en sexårig 

läkarutbildning eller inte, med tonvikt på att de även ska kunna examineras. 
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Finansiera uppkomna merkostnader för planering och genomförande     
Varje lärosäte måste vid eventuellt beslut om genomförande kompenseras fullt ut ekonomiskt för den 

föreslagna utvidgningen motsvarande planeringsarbete med total översyn av programutformning och -

organisation. Därutöver förväntas kostnader motsvarande ytterligare en grundutbildningstermin på 

avancerad nivå (inte en genomsnittlig termin) täckas för löpande klinisk undervisning och handledning 

vid varje lärosäte. 

 

Definiera ett regionalt medansvar för verksamhetsförlagd utbildning     
Samtliga svenska lärosäten måste kunna garantera att en ny sexårig läkarutbildning kan organiseras 

och genomföras med tillräckliga resurser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Vår bestämda 

uppfattning är, att det tidigt måste tydliggöras, att berörda regioner och landsting är skyldiga att mot 

gängse ersättning tillhandahålla utbildningsplatser och klinisk handledning för den utökade VFU som 

krävs om förslaget till betänkande blir verklighet. 

 

Slutord 
 

Svenska Läkaresällskapet är med ovanstående synpunkter mycket positivt inställda till att 

utredningens förslag genomförs så snart det är möjligt. Det är viktigt att lärosätena snarast kan påbörja 

det omfattande arbetet med att planera den nya utbildningen och sjukvårdsregionerna behöver tid att 

anpassa sig till ett system där AT tjänstgöring inte längre är ett krav för de flesta läkares legitimation. 

 

 

 

För Svenska Läkaresällskapet 

 

Stockholm den 2015-06-25 

 
Kerstin Nilsson Torbjörn Ledin  

Ordförande Ordf. i Utbildningsdelegationen 
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   Anna Borgström 
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Ärendenummer Gem 2015/0112 
 
För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) 
 
Remissvar från Föreningen för Klinisk mikrobiologi 
 
 
Utredningsförslaget främjar rörlighet över landsgränser för läkare. Processer för ökad 
europeisk harmonisering pågår även inom ST för klinisk mikrobiologi.  
 
Med sammanslagning av klinisk bakteriologi och klinisk virologi 2008 till klinisk 
mikrobiologi har samordningsvinster uppnåtts samtidigt som möjlighet till fördjupning i 
bakteriologi eller virologi inom ST har minskat. Med avskaffande av AT och därmed 
utbildning av mindre kliniskt meriterade läkare ställs ännu högre krav på att uppfylla rimliga 
mål för en specialist inom fem års utbildning.  
 
Avskaffande av AT skulle kunna kompenseras med ökade möjligheter till klinisk meritering 
före ST och inte minst ökade resurser för fortbildning av läkare med stöd av lag eller 
förordning. Jämfört med europeiska rekommendationer i vår profession är kraven på klinisk 
och vetenskaplig kompetens hos huvudhandledare för ST i Sverige låga (Enligt UEMS, 
Medical microbiology: minst fem års specialisttjänst samt disputation eller motsvarande 
vetenskaplig kompetens jämfört med Socialstyrelsens krav på enbart specialistkompetens och 
handledarutbildning). 
 
AT har sannolikt bidragit till Sveriges goda och kostnadseffektiva sjukvård. Om AT 
försvinner måste det kompenseras med statligt reglerad resursförstärkning inom 
läkarutbildning och klinisk tjänstgöring före ST samt ökade utbildningsresurser under och 
efter ST.  
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
Urban Kumlin, Utbildningsansvarig, FKM      Sara Karlsson Söbirk, Ordförande, FKM 

mailto:urban.kumlin@vll.se
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Remissvar:  
För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) 
 
Svenska Kardiologföreningen har ca: 1200 medlemmar och fungerar som Svenska Läkarsällskapets sektion för 
kardiologi och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund. Härmed överlämnar vi vårt yttrande över 
rubricerad utredning.  
 
Allmän tjänstgöring (AT) efter läkarexamen säkerställer idag en bred klinisk utbildning genom placeringar inom 
invärtesmedicin, kirurgi, psykiatri och allmänmedicin. Detta medför i praktiken att samtliga läkare med 
legitimation står på en gedigen grund av allmänt medicinsk kunnande oavsett senare specialisering. Betydelsen 
av detta kan inte nog understrykas i en tid där bristen på helhetssyn är ett växande problem i svensk sjukvård.  
 
Det förefaller orealistiskt att en termins utökade universitetsstudier kan kompensera för bortfall av 18 månaders 
klinisk träning. Vi befarar därför att resultatet av den nya läkarutbildningen blir en försämring av grundläggande 
kunskaper och färdigheter bland framtidens läkare i Sverige. 
  
Nyordningen av läkarutbildningen sammanfaller med Socialstyrelsens nya föreskrifter för läkarnas 
specialiseringstjänstgöring SOSFS 2015:8. Regelverket medför bland annat att tidigare grenspecialiteter till 
basspecialiteten internmedicin såsom kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi, njursjukdomar och 
lungsjukdomar blir egna basspecialiteter. Detta innebär en förkortning av den totala specialistutbildningen på 
bekostnad av en avsmalnad kunskapsbas inom området internmedicin. De nya komprimerade 
specialistutbildningarna förutsätter dock en grundutbildning enligt dagens AT standard. Samtidigt borttagande av 
AT äventyrar således att den nya ST-utbildningen kan genomföras med bibehållen medicinsk grundkompetens 
och inom avsedd tidsram. 
 
Arbetslivserfarenhet och jourvana är viktiga meriter för att få anställning som ST-läkare. Man kan därför befara 
att nylegitimerade läkare framöver drivs att få sin första yrkespraktik inom ramen för vikariat med otrygga 
anställningsförhållanden i stället för AT med strukturerad utbildning och handledning. Vi undrar även om de 
mindre sjukhusen kan få svårare att rekrytera läkarpersonal när AT-tjänsterna tas bort eftersom 
specialistutbildningen i regel genomförs på större enheter. Likaledes torde allmänmedicin och psykiatri, idag 
discipliner med läkarbrist, få svårare att värva nya medarbetare om AT-placeringar i dessa ämnen tas bort.  
 
Sammanfattningsvis ser Kardiologföreningen kritiskt på utredningen. Potentiella fördelar med en europeisk 
harmonisering kan innebära stora nackdelar i form av en försämrad läkarutbildning i Sverige. Vi efterlyser en 
mer omfattande konsekvensanalys med avseende på den nya läkarutbildningens praktiska effekter för läkarnas 
medicinska grundkompetens och därmed framtidens kvalitet i Svensk sjukvård. 
 
 
 
 
Frieder Braunschweig, ordförande 
för Svenska Kardiologföreningen (Styrelsen, Utbildningsutskottet, Arbetsgruppen Framtidens Kardiologer) 
 



                         Svensk Kirurgisk Förening 

 

 

Yttrande 

Svensk Kirurgisk Förening 

Betänkande SOU 2013:15; För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning 

(Läkarutbildningsutredningen) 

Svensk Kirurgisk Förening (SKF) bedömer utredningen genomförd i enlighet med uttalade 

direktiv och med en klar inriktning mot att möta patienternas och hälso- och sjukvårdens 

behov. Utredningens förslag innebär större fokus, än vad som är fallet i dagens utbildning, på 

hälsofrämjande arbete och yrkesrollen som läkare. 

SKF är positiv till utredningens grundförslag som innebär en kortare väg till specialist-

tjänstgöring med borttagande av allmäntjänstgöringen och grundutbildningen förlängd med en 

termin. Förslaget innebär en harmonisering till internationell utveckling inom medicinsk 

utbildning och likvärdiga förutsättningar för en internationell karriär för läkare med svensk 

examen. Förslaget innebär också att utbildningen fram till legitimation blir mer likvärdig 

inom landet. 

Betänkandet innehåller nya, förbättrade och detaljerade examensmål (sidorna 131–48), som 

ger ett mer strukturerat verksamhetsförlagt lärande. Förslagen innebär att mål, lärandeformer 

och examinationer utvecklas och att utbildningen blir mer sammanhållen med en inbyggd 

tydlig progression. Mål och styrande examinationer (sidorna 127, 131–147, 155–184) leder på 

ett samlat och kontrollerat sätt fram till en legitimerad läkare med de kunskaper och 

färdigheter som behövs för läkaryrket.  

SKF är också positiv till att universiteteten får större ansvar för examination av kliniska 

färdigheter och professionellt förhållningssätt, när universiteten står som garant för 

legitimation efter sex år. SKF ser i likhet med utredningen klara fördelar med att 

examinationen ligger hos en huvudman (sidorna 130, 152–154 och 173–177).  

Slutligen är SKF positiv till förslagen att sjukvårdshuvudmännens medverkan i medicinsk 

utbildning tydliggörs i hälso- och sjukvårdslagen och till en förbättrad individanpassad 

introduktion för läkare med utländsk examen. SKF vill dock påpeka att förslagen i 

”Introduktion till den svenska sjukvården” mer är en introduktion till det svenska 

sjukvårdssystemet med fokus på sjukvårdsorganisation, lagstiftning och regelverk. SKF vill 

att större vikt i introduktionsprogrammet läggs på uppdatering av medicinska kunskaper och 

färdigheter och svensk praxis för kliniskt arbete.  

SKF har vidare följande kommentarer till utredningens förslag och slutsatser: 

 Brist på utbildningsplatser och uttalad fokusering på målen för färdigheter och 

förhållningssätt (5.2) i relation till kunskapsmålen hotar grundutbildningens kvalitet. 
Utredningen resonerar om olika lösningar för verksamhetsförlagd utbildning och föreslår 

långa sammanhängande perioder av klinisk placering (5.2.3). Primärvården och 

akutmottagningarna framhålls i det sammanhanget som allt viktigare arenor för 



studenternas träning (5.2.1). Däremot finns inga förslag hur detta ska lösas praktiskt, då det 

redan idag saknas utbildningsplatser och inte minst primärvården har stora 

bemanningsproblem.  

Lärandet främjas av att man studerar ett ämne samtidigt som man har praktik inom samma 

ämne, dvs. ämnesinriktad inlärning. Det nya förslaget innebär att studenter inte alls 

kommer att ha praktik inom vissa specialiteter, alternativt i högre grad läsa ett ämne och 

samtidigt ha praktik i ett annat. Att t.ex. tillbringa mycket tid på akutmottagningen, utan att 

samtidig inhämta fördjupningskunskap inom de större specialiteterna, reducerar sannolikt 

utbildningen till ren sortering. Öppna vårdformer inom den specialiserade vården 

omnämns kortfattat i utredningen och omfattar endast polikliniska operationer. SKF vill 

påpeka att ökad poliklinisering och färre vårdplatser inte innebär att patienterna byter 

specialitet för utredning, behandling och uppföljning. Även den specialiserade vårdens 

öppna vårdformer bör således utnyttjas för kunskapsinhämtning. 

 Risk för att vissa specialiteter och sjukdomsgrupper missgynnas påtagligt (5.2.3).  
SKF ifrågasätter att de längre sammanhållna perioderna av verksamhetsinriktat lärande 

(ViL) motsvarande en termin, som enligt utredningen är avgörande för kvaliteten i 

utbildningen ska kunna ersätta tre terminers utbildning inom AT. I sin skiss över den nya 

grundutbildningen verkar utredningen ha behållit tiden för psykiatri- och primärvårdsdelen 

inom AT, men kraftigt reducerat bl.a. de kirurgiska ämnena, vilket starkt måste 

ifrågasättas.  

 

Vid den tidigare förändringen av läkarprogrammen kom enligt Riksrevisionens rapport 

t.ex. psykiatri och barn- och ungdomspsykiatriämnena att missgynnas. På samma sätt har 

andra ämnen haft svårt att behålla sin plats i läkarprogrammets curriculum. Vissa av dessa 

ämnen, som patologi, ger nödvändiga kunskaper att bygga de kliniska kompetenserna på.  

 

Vidare vill SKF ifrågasätta utredningens urval av ”vanliga sjukdomar” (4.3.4). De 

kirurgiska specialiteternas elektiva handläggning av benigna sjukdomar saknas helt i 

översikten och den stora gruppen cancersjukdomar omnämns endast parentetiskt. Antalet 

cancerpatienter beräknas öka kraftigt under kommande decennier till följd av både ökad 

incidens och förbättrad överlevnad, vilket innebär en större konsumtion av vård. 

Cancerpatienterna bör således innefattas i utredningens vision av den framtida sjukvården. 

 

 Minskad preklinisk kunskap kan påverka preklinisk forskning negativ.  

Om curriculum beskärs för större fokus på kliniska kompetenser och de kliniska perioderna 

blir längre och mer sammanhållna kan den akademiska nivån påverkas negativt. Preklinisk 

kunskap behandlas anmärkningsvärt styvmoderligt i utredningen och har nästan helt tonats 

ned till förmån för kliniska kunskaper och färdigheter. Möjligen kan detta medföra att ännu 

färre läkare än i dag väljer en preklinisk forskningskarriär, vilket vore mycket 

bekymmersamt. 

 

 Arbetet med att förändra programmet kommer att kräva extra medel och tid.  

Förändringen av grundutbildningen kommer att kräva extra resurser för bl.a. ytterligare 

utbildningsplatser, pedagogisk kompetens och för examinationer av de kliniska 

färdigheterna (9.6). De examinationsformer som föreslås fortlöpande under utbildningen, 

och som är nödvändiga för att säkerställa att målen uppnåtts, är avsevärt dyrare än dagens 

examinationsformer. I förslaget ingår att statens utgifter inte får öka, trots utökning av en 

termin, vilket inte är möjligt. I betänkandet redovisas vad en ytterligare termin innebär i 

kostnader för staten. ALF-kostnaderna ökar med 48,4 millioner kronor och stadsanslaget 



med 98,7 millioner kronor. Dessa medel måste tillföras lärosätena för att utbildningens 

kvalitet ska behållas. SKF vill vidare framhålla att det omfattande arbetet med att utforma 

en påtagligt förändrad grundutbildning återstår och att rimlig tid för detta måste avsättas. 

 

 AT som resurs och rekryteringsbas i sjukvården(9.7).  
AT-läkarna är idag en resurs i sjukvården, inte bara, som utredningen nämner, på 

akutmottagningarna. Budget måste efter omläggningen finnas kvar i respektive 

verksamhet, så att AT-läkarnas insats kan ersättas av annan läkarkraft. Utredningens 

förslag att genomföra ”task-sharing and -shifting” kräver lång tids förberedelser med 

ställningstagande till kompetens, delegering, utbildningsfrågor och patientsäkerhet m.m. 

Slutligen bör påpekas att för läns- och länsdelssjukhus försvinner möjligheten att rekrytera 

AT-läkare, och därmed framtida läkarkraft, och att läkarutbildningen förblir regionaliserad 

är ur den aspekten ännu viktigare. 

 

 Jämförelse mellan bedömning av självständigt arbete efter AT respektive sex års 

grundutbildning har brister och länkning mellan examen och ST är oklar (7.2, sidorna 

194–196).  

Juridiska olikheter mellan student och AT-läkare innebär att man under läkarutbildningen 

inte kan få samma träning i självständigt arbete som under AT och färdighetsnivån kan 

således inte helt jämföras. 

I utredningen nämns ett kliniskt förberedande år inom ST, men det finns inte med bland 

några förslag. SKF föreslår att frågan om ett år inom ST för klinisk bastjänstgöring, i 

enlighet med vad Läkarförbundet föreslår, ska övervägas. Det innebär i sin tur att även 

specialistutbildningarna måste omarbetas.  

 

 Begränsning av vikariat före legitimation får konsekvenser för klinisk träning.  

Om alla läkartjänster kräver legitimation får det som konsekvens att läkarstudenter inte 

längre kan vikariera, vilket försämrar möjligheterna till klinisk träning före legitimation. 

Samtidigt påtalar utredningen att någon form av klinisk tjänstgöring före legitimation (7.1 

på sidorna 193-194) är av största vikt. SKF finner det också förvånande att utredningen, i 

samband med konstaterandet att resurs försvinner från sjukvården när AT tas bort (9.7), 

hänvisar till vikariering före ST som en lösning, samtidigt som ett av huvudskälen för 

utredningen var att korta tiden fram till start av specialisering. 

 

 

För Svensk Kirurgisk Förening  

 

Ewa Lundgren,  Peter Stålberg,  Henrik Thorlacius,  Sara Regnér,  Ulf Gunnarsson 
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Remissvar  

För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning 

SOU 2013:15 
 
Barnläkarföreningen (BLF) har följande synpunkter på ovanstående remiss. 
 
Barnläkarföreningen ser flera positiva effekter av en sexårig läkarutbildning utan AT.  

• Utbildningen kommer att harmonisera med läkarutbildningen i övriga EU, vilket gör 
att den migration som redan nu förekommer, gör rekryteringsförfarandet mer jämställt 
för alla EU-utbildade läkare, även de svenska. Det är på sikt orimligt med två 
parallella utbildningsspår för läkare som arbetar i Sverige, och där svenskutbildade 
läkare missgynnas. 

• AT som rekryteringsbas har inte i nämnvärd omfattning varit introduktion i 
specialiteten för blivande barnläkare. 

• Med sex års utbildning blir det en snabbare väg in i ST-systemet, vilket innebär att den 
långa vägen till specialist blir kortare.  

• Universiteten blir examinerande och därmed ansvariga för utbildningskvaliteten hela 
vägen fram till specialistutbildningen.  

• Det är positivt att områden som etik, globalisering, socialt ansvar, forskning och höga 
ambitioner hos studenterna har lyfts i förslaget om ny läkarutbildning. 

 
Barnläkarföreningen ser behov av förtydliganden i författningstexten, ffa bör studenten också 
ha kunskap om sambandet och skillanden mellan vetenskap och beprövad erfarenhet (sid 40), 
och att lärande och ett vidgat synsätt på medarbetarskap inkluderas.  
 
Barnläkarföreningen ser dock flera allvarliga negativa konsekvenser om detta förslag drivs 
igenom förhastat, och inte väl förankrat i specialistutbildningen eller de examinerande 
universiteten.  
 

• AT är väl en väl inarbetad utbildning av kliniska färdigheter förmåga att fatta beslut, 
och har fungerat sedan 1969. AT efterträdde examensordningen från 1955, där 
”assistenttjänstgöring” på 9 månader som avslutade licentiatstudierna (den sex-åriga 
teoretiska utbildningen av medicinarutbildningen). Arbetet som läkare är dock 
betydligt annorlunda idag jämfört med på 1950-talet. Barnläkarföreningen ser farhågor 
med att en sexåriga läkarutbildningen inte förbereder de unga läkarna tillräckligt för 
det självständiga kliniska arbetet som läkare. Utbildningen under AT var tänkt att 
handleda just kritiskt tänkande och beslutsfattande Barnläkarföreningen anser att den 
mognadsprocessen är svår att komprimera och tillgodose under studietiden. En 
fördjupad klinisk träning måste ersätta AT, innan specialiseringen påbörjas.   

• Läkarutbildningen idag innehåller mycket klinisk träning och inkluderar kliniska 
examinationer, och redan nu planeras fler moment med interprofessionellt lärande. Att 
nöta dessa kliniska färdigheter (inklusive ansvar och beslutsfattande), som blir 
automatiskt på AT, kommer dock att vara svårt att hinna med i en förkortad 
utbildning. Vi riskerar att få läkare som är sämre rustade för kliniskt arbete. 

• ST-utbildningen har just omarbetats och sjösatts 1 maj 2015. Den nya sexåriga 
läkarutbildningen innebär att blivande nya specialister förlorar mycket tid för klinisk 
träning när AT avskaffas. Specialistutbildningen, ST-15, är inte anpassad till en 
kortare klinisk träning. 
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• AT är en anställning, med krav på kliniskt arbete, och för studenterna att äntligen ha 
möjlighet att tjäna pengar. Det är inte ovanligt att studenter idag har förbrukat sin 
tillgång på studielån innan de 11 terminerna är avklarade. Ytterligare en termin med 
studielån måste följas av möjligheter att låna mer, vilket kan belasta skuldbördan hos 
studenten. 

• AT gav de blivande läkarna en god kännedom om vårdens organisation och 
kompetens inom många specialiteter. Det skapade en mycket bred och god bas för 
framtida samarbete över specialitetsgränser. Hos EU-utbildade läkare som kommer till 
Sverige har just denna kunskap saknats. Barnläkarföreningen ser farhågor med en ny 
läkarutbildning med för tidig specialisering och brist på helhetssyn på såväl patienten 
som vårdkedjan. 

• Innehållet i en 6-årig läkarutbildning kommer att kräva en stor omarbetning av 
nuvarande läkarutbildning. Universiteten och sjukvårdshuvudmännen måste 
tillsammans skapa en ny organisation för att säkerställa att kliniska färdigheter utlärs 
på ett gott sätt och med ständig progression under utbildningen. Utbildningen måste 
säkerställa att oavsett var studenten legitimeras, ska hen kunna arbeta var som helst i 
Sverige.  

• En 6-årig läkarutbildning fordrar delvis annan organisation av hela sjukvården i 
Sverige. Fler undervisnings/träningsnoder/akademiska centra krävs, och en ökad 
tillgång på kliniska handledare. Detta gäller även för ämnet barn- och 
ungdomsmedicin. Produktionsbortfallet blir kännbart för de kliniskt verksamma 
läkarna.  Barnläkarföreningen bedömer därför att utredningen i avsnitt 9.7 
"konsekvenser för sjukvården" inte i tillräcklig grad belyser de 
verksamhetsförändringar som sjukvården måste genomföra utbildningsmässigt, dvs 
det räcker inte med att enbart anpassa sig till bortfallet av AT-läkare från 
vårdproduktionen.  

 
 

Sammanfattningsvis anser barnläkarföreningen att en 6-årig läkarutbildning utan efterföljande 
fördjupad klinisk träning, inte kan ge tillräckligt kliniskt kompetenta unga kollegor i 
framtiden för självständigt kliniskt arbete. Ett "kliniskt basår" eller liknande behöver införas. 
Detta basår skall även gälla EU-utbildade läkare.  
 
En noggrann genomlysning av progressionen i utbildningen, även den som följer efter 
legitimation, krävs. ST bör anpassas till förkortad grundutbildning utan AT. 
 
Universiteten och hälso-och sjukvårdens organisation måste gemensamt utarbeta former och 
mål för en ny 6-årig läkarutbildning som möter såväl krav på kliniska handledare, akademiska 
centra som produktionsbortfall av såväl handledare som det arbete som dagens AT-läkare 
genomför.  
 
 
 

 
Estelle Naumburg   Jonas Ludvigsson 
BLF utbildningsutskott   BLF ordförande 
Barnläkare    Barnläkare 
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Lektor i pediatrik, Umeå Universitet  Professor, Karolinska Institutet 
 
 



     Stockholm 2015-06-05 

Svar från SFD (Svensk förening för Diabetologi) angående  ”Remiss av betänkandet  För 
framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) 

SFD gör följande reflexioner: 

Positivt med 6-åring utbildning och legitimation direkt vid avslutande studier: 

• Harmoniserar med övriga EU, vilket gör att migration klart underlättas  
• Snabbare väg att få läkare in i ST-systemet  
• Universiteten blir examinerande och ansvarig för utbildningskvaliteten hela vägen fram till ST 

vilket innebär större möjligheter  för  intern kvalitetskontroll av hela utbildningen.  

Negativt med 6-åring utbildning och legitimation direkt vid avslutande studier: 

• AT är väl inarbetat, och har gjort svenska läkare till goda kliniker och kända långt utanför 
Sveriges gränser. Vi har dock tappat i vetenskaplig grund, vilket vi ser är mer gediget 
grundat hos EU-läkare (oftast).  

• AT är en anställning, med krav på kliniskt arbete, och för studenterna att äntligen få tjäna 
pengar. Det är inte ovanligt att studenter idag har förbrukat sin tillgång på studielån innan de 
11 terminerna är klara.  

• Små kliniker riskerar att få problem med bemanning med en 6 årig läkarutbildning utan 
efterföljande AT-tjänstgöring.  

• Svårt för små sjukhus att rekrytera läkare då flertalet små kliniker inte kommer att ha några 
kontaktytor till läkare under utbildning.  

• Små sjukhus få stora problem med att bemanna sina jourlinjer då dessa till stor del utgörs av 
AT-läkare. 

• ST-utbildningen har just omarbetats och sjösatt 1 maj 2015. Vissa specialiteter har 3 års 
"common trunk" (tex allmän internmedicin) som sedan fortsätter med fördjupning  under 2 år 
(inom tex kardiologi). Detta gör att nya specialister förlorar mycket i klinisk träning (såväl AT 
som 5 års allmän specialist utbildning inom ST innan de subspecialiserar sig). 
Universitetetssjukhusen kanske klarar detta men inte bassjukhus (såväl stora som små), där 
bakjourskompetensen måste vara mycket bred.  

Sammanfattningsvis: 

Vi (SFD) är osäkra på om en ny utbildning, om än förlängd med 1 termin, kan leva upp till den kliniska 
träning som ges under AT. Idag har vi mycket klinisk träning, med examinationer, och i framtiden 
kommer vi att ha fler moment med interprofessionellt lärande. Att öva på kliniska färdigheter (inklusive 
ansvar och beslutsfattande), vilket görs kontinuerligtunder AT-tjänstgöring, kommer att vara svårt att 
hinna med vid utbildning utan efterföljande AT. Vi riskerar i förlängningen att få läkare som är sämre 
rustade för kliniskt arbete. Vi ställer oss därför tveksamma till om en 6-årig läkarutbildning utan AT kan 
ge tillräckligt kliniskt (bakjours) kompetenta specialistläkare i framtiden. Om förslaget går igenom, 
kommer nog ett "kliniskt basår" eller liknande att behöva införas inför en ST-utbildning. Vi tror 
dessutom att AT-läkar bemanning är mycket viktigt för mindre sjukhus för att kunna rekrytera och 
bemanna jourlinjer och avdelningar.  

 

För SFDs räkning 
 
David Nathanson 
Överläkare 
Sektionen för Endokrinologi och diabetologi 
Södersjukhuset 
 



 

 

Svensk förening för akutsjukvårds remissvar; remiss framtidens hälsa 

SWESEM stöder på det hela taget utredningens förslag om ett sex-årigt läkarprogram och har 

specifika kommentarer gällande det nya examinationsmålet ”Akuta tillstånd” och relationen 

mellan AT och ämnet akutsjukvård. 

1. SWESEM stöder ett sexårigt läkarprogram utifrån följande;  

Ansvaret för utbildningen tydliggörs mellan staten och landstingen och kvalitetsgranskning av 

den högre utbildningen möjliggörs genom Högskoleverket. 

Vi håller med utredarna att AT ”tjänat ut sitt syfte”.  Efter AT kan man som läkare möjligen 

ur ett juridiskt perspektiv utöva sitt yrke självständigt, men i praktiken är man fortfarande 

oerfaren och behöver fortsatt utbildning och stöd av erfarna kollegor för att verksamheten ska 

kunna garantera patientsäkerheten.  

SWESEM stöder att utbildningen fram till legitimation ses i ett samlat perspektiv och speglar 

den utveckling som skett inom vetenskapen och samhället.  

SWESEM stöder principerna som lyfts fram för en modern läkarutbildning med en tydlig 

vetenskaplig förankring och genomtänkt progression i utbildningen.  

Ett sexårigt läkarprogram med legitimation kommer också att underlätta rörligheten för 

framtidens läkare inom EU/EES-området. 

En förutsättning för att införandet av ett sexårigt program ska vara framgångsrikt är att 

utbildningen verkligen uppnår de högt uppställda kraven och att kvaliteten mäts, samt att det 

görs en nationell samordning. Högskoleverket granskar kvaliteten i utbildningen men inte på 
planeringsnivån, utan när den väl har implementerats och genomförts. 

Enligt remissen kan man läsa att ” Lärande i vården är centralt, och ytterst är det verksam-

hetschefens ansvar att den aktuella arbetsplatsen utvecklas till en god lärandemiljö.”  
SWESEM håller med om den principen men vill understryka att miljön på landets 

akutmottagningar inte möter dessa uppställda mål, bl.a. därför att det föreligger en konflikt 

mellan det som ofta uttrycks som ”vårdproduktion” och undervisning/ handledning. För att 

framgångsrikt utveckla och skapa en läkarutbildning för framtiden krävs en förändring så att 

utbildningen prioriteras högre och får nödvändiga resurser, vilket den inte har idag.  

2. Akuta tillstånd 

Förslaget på det nya examinationsmålet vad gäller akuta tillstånd: ”För läkarexamen ska 

studenten visa förmåga att självständigt diagnostisera och inleda behandling av akuta 

livshotande tillstånd.”  

Vidare skrivs att ”Utredningen bedömer att det i detta sammanhang kan finnas anledning att 

genom exempel tydliggöra vilka tillstånd som avses. Det ska inte råda någon osäkerhet om 

vilken akutkompetens en nyutbildad läkare har efter avslutad utbildning. I tabell 4.1 redovisas 

exempel på tillstånd utredningen vill framhålla.” 



 

 

SWESM stöder att det inte ska råda någon osäkerhet om vilken akutkompetens en nyutbildad 

läkare har efter avslutad utbildning och har därför arbetat fram en målbeskrivning i 

akutsjukvård för läkarutbildningen. 

Vidare vill vi framhålla följande; den akuta behandlingen sker hos svårt sjuka patienter utifrån 

symtompresentation, systematiskt och med understödjande av avvikande vitalparametrar, 

vilket alltså sker helt utifrån patientens behov av vård och behandling, innan diagnos har ställt 

och utan att kliniktillhörighet kunnat fastställas. Om man ska lista något bör det därför vara 

vanliga symtompresentationer. Med det sagt är det också viktigt att kunna det som är farligt 

men ovanligt.  

Utöver behovet att identifiera och handlägga livshotande eller potentiellt livshotande tillstånd 

hos patienter i alla åldrar är det centralt för en blivande läkare att kunna behärska värdering av 

symtom utifrån differentialdiagnostiska kunskaper och att behärska sannolikhetsbedömning 

för olika tillstånd utifrån den ofta knapphändiga informationen som finns tillhands. Denna 

differentialdiagnostik är helt central för en säker patientvård och även den utgår från 

symptompresentationer. 

Vi förslår alltså följande målformulering: 

”För läkarexamen ska studenten visa förmåga att, för patienter i alla åldrar, identifiera och 

inleda behandling av livshotande, eller potentiellt livshotande tillstånd, bedöma medicinsk 

angelägenhetsgrad,  och värdering av symtom utifrån differentialdiagnostiska kunskaper och 

att kunna utföra en sannolikhetsbedömning för olika tillstånd utifrån den information som är 

tillgänglig.” Vidare är det lämpligt att studenten lär sig detta i en oselekterad 

patientpopulation.  

Även om utredningen specifikt uttrycker att man vill avstå från att detaljstyra 

målformuleringarna så anser SWESEM att det är väsentligt att reglera att den prehospitala 

vårdkedjan ingår i kunskapsmålen och att ämnet katastrofmedicin regleras att ingå i 
utbildningen i läkarprogrammet som del av ämnet akutsjukvård. Det akuta medicinska svaret 

vid allvarlig händelse utgår från akutsjukvårdens vårdkedja, varför undervisningen inom 

katastrofmedicin utgår från kunskapen och kompetensen inom akutsjukvård.  

3. grundutbildningen och AT och ämnet akutsjukvård 

Utredningen har också avböjt att beskriva ansvaret för de olika specialiteterna vad gäller 

läkarprogrammet, och det är säkert klokt då ansvarsfördelningen på grundutbildningen sker 

till stor del på lokal universitetsnivå. Med det sagt så faller en stor del av kompetenserna som 

ingår i dagen AT inom ämnesområdet akutsjukvård, varför det är viktigt att ämnet 

akutsjukvård får en självständig roll vid en utbyggd läkarutbildning. Endast vid ett av landets 

lärosäten finns akutsjukvård idag som ett eget ämne för alla studenter på läkarutbildningen.  

Vidare är akutsjukvård en av de största specialiteterna med ca 2.6 miljoner besök på landets 

akutmottagningar varje år och ett ämnesområde som är mycket lämpligt med 

grundvetenskaplig integrering i den kliniska utbildningen, då en god kunskap inom både 

fysiologi och patofysiologi är en förutsättning för att studenten ska kunna värdera symtom 

och statusfynd inför vidare handläggning av patienten.  

Sammanfattningsvis är ämnet akutsjukvård ett ämne som reflekterar och härstammar från 

utvecklingen inom de medicinska vetenskaperna och samhällets behov, varför det är en 

nödvändig kompetens för alla framtidens läkare och undervisningen bör ske av läkare med 



 

 

specialistkompetens inom akutsjukvård. SWESEM deltar bistår gärna i utvecklingen av 

målformuleringen kring akuta tillstånd.  

 

  



 

 

Remissvar nya läkarutbildningen 

Remissvar från Sveriges Onkologförening 
 
Förslaget är att utöka läkarutbildningen från 11 till 12 terminer och samtidigt ta bort AT-

tjänsten. Denna förändring innebär att många åsikter kommer fram och det är inte helt lätt 

att var kategorisk till förslaget. Det finns många fördelar samt olika farhågor. Vårt svar rör 

förslaget generellt och sedan var det kan ha för betydelse för onkologin i Sverige. Totalt sätt 

bedömer vi att förslaget är genomförbart men det sätter stora utmaningar på 
läkarutbildningen, på ST-blockens utformning och tilldelning av ST-block. 
 
Fördelar: 

En fördel är att det blir en likriktning inom EU så att det är lättare att bedöma utbildningarna 

från olika länder. En annan fördel är tanken med en 6-årig utbildning med ständig 

progression där man skall utveckla färdigheter under hela utbildningen, utveckla en process 

om ständigt progressivt lärande och sedan fortsätta med denna progression för att tydliggöra 

livslångt lärande. En annan fördel är att man kommer snabbare till specialitet då många 

måste vikariera 1-2 år innan man får en AT. Det innebär att tiden till legitimation och 

specialistexamen blir förkortat kanske 2 år. 
 
Nackdelar: 
AT tjänsten är en utbildning i bassjukvård så att när man blir legitimerad har en större 

erfarenhet och färdighet att fatta beslut än om man bara kommer direkt från utbildningen. En 

annan svaghet är att AT ger en möjlighet att prova på olika specialiteter innan man 

bestämmer vilken specialitet man väljer. Det stora problemet bedömer vi att det totalt blir en 

förkortad utbildning och den kliniska tjänstgöringen som finns i AT måste ersättas i 

universitetsutbildningen och i ST-utbildningen. Detta innebär att områden som idag omfattas 

i läkarutbildningen måste tas bort, om man skall utbilda läkarstudenten i mera klinik, andra 

färdigheter och i sjukvårdsorganisation. Erfarenheten från tidigare omläggningar är att de 

olika ämnesföreträdarna agerar så att man vill behålla sina viktiga ämnen i utbildningen. En 

annan viktig förändring är att idag med AT så har huvudmännen ett krav att inrätta AT men 

ST-tjänsten är behovsstyrt.  Men det kan bli aktuellt att läkare måste flytta från attraktiva 

orter för att få tjänst. I detta finns också bedömningen att AT ”tvingar” läkare att flytta från 

universitetssjukhus och det är alltid en fördel att göra tjänst på annat sjukhus än man har 

utbildat sig på. 



 

 

En annan nackdel eller problem rör ST-blockens utseende och tilldelning av tjänsterna. Vi har 

den erfarenheten att de läkare vi har anställt som ST direkt efter legitimation som är 

utbildade i EU har en klart sämre kunskap om bassjukvård än motsvarande läkare som gjort 

AT-tjänst, vilket innebär att det krävs förlängning av ST-blocket. Ett annat problem är hur 

tilldelningen av ST-block skall ske. Det finns risk att det blir en ökad styrning av blocken 

från staten, och möjligheten för de enskilda klinikerna att anställa vikarier minskar. Om detta 

är reellt problem är svårt att bedöma men det måste beaktas och vi måste förhålla oss till 
detta problem. 
 
Bedömning 

Vi bedömer att förslaget om en ändrad utbildning till 12 terminer och borttagning av AT har 

fördelar och möjligheter till utveckling som nuvarande system saknar. Många av de problem 

som finns i stycket om nackdelar kan dock vända sig till något positivt. Införande av detta 

innebär stora förändringar både för läkarutbildningen under 12 terminers 

universitetsutbildning och för ST-blocken utformning. 

För Onkologi: 

Farhågor har lyfts för försämrade möjligheter att rekrytera nya specialister. Rekrytering av 

onkologer sker på olika sätt, via undervisningen, via forskning, möjligheten att vikariera 

innan legitimation och ett gott rykte. Ett problem som finns är att utbildningen i onkologi 

under läkarutbildningen varierar mycket mellan utbildningsorterna. Vissa har längre tid med 

tjänstgöring på avdelningar och på andra ställen enbart enstaka katedrala föreläsningar. 

Detta innebär att för onkologin kan det vara en svårighet om man snabbt går från utbildning 

till ST-tjänst. Minskad möjlighet att vikariera innan legitimationen kan innebära svårare att 

rekrytera. Det viktigaste är dock att den enskilda kliniken har god kvalitet med god 

arbetsmiljö som ger ett gott rykte.  



 

Remissvar till SLF på Läkarutbildningsutredningens betänkande (Gem2015/0112):                                         
För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15)  

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) ställer sig principiellt positiv till en sexårig 
sammanhållen läkarutbildning och uppskattar att ett antal begrepp (vilka delvis återfinns 
bland dagens examensmål) som progression över tid, vetenskaplig och empirisk grund, 
integration mellan teori och praktik, sammanhängande tjänstgöringsperioder, hälsa, 
globalisering, studentaktivering, interprofessionalism och social kontext, lyfts fram i 
betänkandet.  

Ur ett internationellt perspektiv sett är en nybliven anestesiolog i Sverige något äldre än i 
flertalet andra länder. Följden blir färre arbetade år inom specialiteten och sannolikt i 
praktiken även något sämre förutsättningar för vetenskapligt arbete förankrat i specialiteten. 
Vi bedömer att föreslaget potentiellt skulle kunna förkorta vägen till specialistkompetens med 
något.  

Förvisso finns möjlighet till reella förbättringar med en förlängd utbildning men även 
risker med orealistiska målbeskrivningar som spänner över alltför omfattande mål. Hur 
läkarutbildningen i slutändan förändras, kommer även att påverka specialistutbildningen. 

Vi vill därför på ett antal punkter – i samråd med nationella akademiska och kliniska 
företrädare inom ämnesområdet och specialiteten – bemöta utredningens betänkande mer i 
detalj.   
 
1. Prioritering av medicinska examensmål 
Vi upplever flertalet föreslagna nationella examensmål som i grunden bra, men ett antal av 
dem förefaller vara alltför allmänt hållna för att kunna examinera.  

Samtliga nationellt formulerade examensmål ska vara möjliga att uppfylla och examinera, 
inte minst för att inte andra delar av utbildningen ska riskera att onödigt undergrävas. Även 
om ledarskap, samarbetsförmåga och medicinskt beslutsfattande föreslås som nya 
examensmål, ställer vi oss relativt tveksamma till om läkarstudenter har realistiska 
förutsättningar att utan självständigt medicinskt yrkesansvar kunna uppnå samtliga dessa 
redan under grundutbildningen.  

Om ett relativt ambitiöst allmänt hållet förslag till nytt examensmål som ”kunskaper 
inom hälso- och sjukvårdsystem i Sverige och andra länder” ska kunna uppfyllas, riskerar 
detta att ske på bekostnad av patientnära kunskaps- och färdighetsmål nödvändiga för läkares 
djupförståelse för medicinska tillstånd vid allvarlig sjukdom eller kroppsskada, i synnerhet i 
akuta sammanhang med ont om tid och ont om information – situationer som primärjourer 
inte sällan konfronteras med. Detta skulle på sikt kunna gå ut över patienters säkerhet.  

Vår bedömning är därför, att en nationell arbetsgrupp snarast bör ges i uppdrag (av t ex 
UHÄ) att ta fram ett brett förankrat förslag till nya examensmål för läkarutbildningen, oavsett om 



det blir en sexårig läkarutbildning eller inte, med tonvikt på att de även ska kunna examineras. 
Basen bör, enligt vår bedömning, utgöras av tydligare formulerade, mer renodlat medicinska, 
examensmål – liknande dagens konkreta mål för AT.  

Grundläggande medicinska examensmål behöver tydligt särskiljas från övriga föreslagna, mer 
samhällsorienterade (politiska), mål. Dessa båda huvudkategorier av examensmål bör enligt vår 
bedömning grupperas var för sig med de medicinska först. 
 

 
 
2. Realistiska examensmål 
Vår uppfattning är också, att vissa föreslagna examensmål inte är realistiskt formulerade utan 
skjuter långt över vad som rimligen kan förväntas av studenter utan individuellt medicinskt 
yrkesansvar.  

En grundläggande förutsättning för tilltro till målsättningar med utbildningsprogram hos 
såväl studenter som berörda lärare och examinatorer är, att samtliga examensmål upplevs 
som realistiska. Det kan exempel inte anses vara realistiskt, att läkarstudenter under 
grundutbildningen ska “initiera” (utan snarare ”involveras i”, ”medverka i” eller ”komma i 
kontakt med”) olika former av förbättringsarbete. Vi förutsätter att samtliga examensmål ses 
över i detta avseende (se punkt 1).  
 
3. Merkostnadsfinansiering     
Varje lärosäte måste vid eventuellt beslut om genomförande kompenseras fullt ut ekonomiskt för 
den föreslagna utvidgningen motsvarande planeringsarbete med total översyn av 
programutformning och -organisation. Därutöver förväntas kostnader motsvarande ytterligare en 
grundutbildningstermin på avancerad nivå (inte en genomsnittlig termin) täckas för löpande 
klinisk undervisning och handledning vid varje lärosäte. 
 
4. Regionalt medansvar för verksamhetsförlagd utbildning     
Samtliga svenska lärosäten måste kunna garantera, att en ny sexårig läkarutbildning kan 
organiseras och genomföras med tillräckliga resurser för verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU). Vår bestämda uppfattning är, att det tidigt måste tydliggöras, att berörda regioner och 
landsting är skyldiga att mot gängse ersättning tillhandahålla utbildningsplatser och klinisk handledning för 
den utökade VFU som krävs om förslaget till betänkande blir verklighet. Vi emotser 
klargöranden i betänkandet. 
 
5. Utbildning i akut omhändertagande      
Ur specialitetens perspektiv ställer vi oss synnerligen positiva till det föreslagna nya 
examensmålet ”Visa förmåga att självständigt diagnostisera och inleda behandling av akuta 
livshotande tillstånd.” Detta är en kompetens som måste kunna förväntas av i princip varje 
primärjour på ett svenskt akutsjukhus. Sedan flera decennier är detta den kliniska kärnan i vår 
specialitet och vår nationella målbeskrivning för undervisning av läkarstudenter och AT-
läkare [1].  

Även om AT ersätts med någon form av bastjänstgöring (se punkt 6), är risken uppenbar 
att nyblivna läkare inte längre kommer i förnyad närkontakt med anestesi och intensivvård 
efter studietiden (då den totala omfattningen av bastjänstgöring kan förväntas halveras 



jämfört med AT). Anestesi och intensivvård omfattar upp till fyra veckors tjänstgöring under 
AT. Detta motsvarar upp till två tredjedelar av den totala exponering för specialiteten som 
varje icke-legitimerad svensk läkare idag får.   

Redan idag framhåller läkarstudenter i kursutvärderingar över hela landet, att mer 
grundutbildningstid än dagens två veckor bör avsättas för undervisning och praktisk träning i 
anestesi och intensivvård.  

Därför måste akademiska och kliniska företrädare för vår specialitet – mot bakgrund av hur 
ovanstående examensmål föreslås utformat – beredas möjlighet att inom ramen för en ny sexårig 
läkarutbildning undervisa och handleda läkarstudenter i anestesi och intensivvård i betydligt större omfattning 
än idag. Med fördel skulle detta kunna integreras under den sista terminens sammanhängande 
VFU-placeringar.  
 
6. Bastjänstgöring 
Vi är bekymrade över att utredningsdirektiven inte beaktar, att legitimerade läkare utan 
föregående tjänstgöring under eget medicinskt ansvar med nödvändighet inte heller kommer 
att ha kunnat tillgodogöra sig samma grad av kompetens att självständigt utöva läkaryrket 
som dagens legitimerade läkare efter fullgjord AT.  

Vi bedömer det ytterst osannolikt att man som läkarstudent inom ramen för betänkandets föreslagna 
6-åriga grundutbildning (utan formell möjlighet till självständigt kliniskt arbete) skulle kunna tillgodogöra 
sig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt (motsvarande dagens 5½-åriga grundutbildning och 2-åriga 
AT) för att därefter kunna praktisera läkaryrket självständigt – i synnerhet om vi samtidigt väger in 
den närmast explosionsartade medicinska utvecklingen, de redan idag kraftigt (med två 
terminer) reducerade obligatoriska kurserna vid samtliga lärosäten, och det faktum att dagens 
AT (efter avslutad grundutbildning) genomförs under individuellt yrkesansvar. Viktigt är 
därför även, att läkarutbildningen – såväl idag som imorgon – förser studenterna med 
användbara redskap, och god förtrogenhet med dessa, för det självstyrda livslånga lärande, 
som i praktiken är en förutsättning för fortsatt yrkesutövning som läkare. 

Därmed förväntar vi oss, att det inför eventuellt beslut om en ny läkarutbildning i 
betänkandet tydliggörs hur sjukvårdsorganisationen samtidigt kommer att förändras för att på bästa sätt 
professionellt vidareutveckla legitimerade läkares yrkeskompetens efter fullgjord grundutbildning och 
legitimation. Vår uppfattning är att någon form av uppföljande gemensam strukturerad bastjänst-
göring är nödvändig – inför eller tidigt under läkares specialistutbildning. Vi emotser klar-
göranden i betänkandet avseende målsättning, omfattning, utformning, innehåll – i synnerhet 
beträffande eventuell anestesi- och intensivvårdsplacering (se punkt 5) – och principer för 
utvärdering/examination av sådan bastjänstgöring?  

Det är naturligtvis oerhört väsentligt för programplaneringen vid de medicinska fakulteterna, 
att det inte råder minsta tvivel om vilken klinisk verklighet legitimerade läkare förväntas möta 
direkt efter studietiden. Detta måste klargöras i betänkandet.  

Ännu viktigare blir frågan om bastjänstgöring i perspektivet av att snabbt även kunna 
integrera utifrån kommande läkare på den svenska arbetsmarknaden. Vi förväntar oss att även 
detta klargörs.  

Bastjänstgöring kan också (liksom dagens AT) utgöra ett viktigt rekryteringsinstrument (som 
komplement till grundutbildningen) – såväl för enskilda landsting, sjukhus och kliniker som 



för olika kliniska specialiteter. Betydelsen av detta för den nationella läkarförsörjningen, såväl 
kvantitativt som kvalitativt, kan inte nog understrykas. 
 
7. Examensmål för specialistkompetens      
När den svenska läkarutbildningens nya examensmål inom kort fastställs, behöver samtidigt 
motsvarande examensmål för svensk specialistutbildning ses över. Vi uppfattar en tydlig 
progression härvidlag lika självklar som nödvändig för att inte undergräva utbildnings-
systemets trovärdighet. Idag ligger ett antal examensmål för specialistkompetens lägre än för 
läkarexamen. 
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För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning Gem2015/0112 

Svar från SFAM (Svensk förenings för allmänmedicin)  
till Läkarutbildningsutredningen  
 
SFAM anser att utredningens förslag om legitimation efter 12 terminer med 
borttagen AT-tjänstgöring är genomförbart förutsatt att:  
 

1. Läkarstudenter får tillgång till klinisk träning i alla typer av öppen vård - inte bara 
i primärvården. 

 
2.  Den ekonomiska ersättning som lärosätet ger går direkt till de enheter som utför  

det pedagogiska arbetet och de lärandeaktiviteter som integrerar klinik med 
kliniskt vetenskap och basvetenskap får tydlig avdelad ersättning     

 
3.   Tydligt tjänsteutrymme ges till handledare och bedömare av studenternas 

kliniska färdighet. 
  
4. Att termin 12 blir till en helt kliniskt termin inom första linjens 

generalistspecialiteter, primärvård, akutsjukvård och geriatrik. 
 
5. ST-tjänstgöringen inleds med ett kliniskt diagnostiskt basår som inkluderar 

tjänstgöring i primärvård. 
 
6. Konsekvensutredning genomförs före start där landstingens och andra 

medaktörers roll beaktas. 
 
 
Allmänmedicin är en klinisk specialitet som i hög grad representerar den första linjens 
sjukvård som utredningen lyfter fram som viktig lärandemiljö för klinisk kompetens. 
Allmänmedicin har också de senaste 15 åren fått ett större utrymme vid alla lärosäten i 
Sverige jämfört med tidigare. Idag har alla läkarutbildningar ”verksamhetsintegrerad lärande 
”(VIL) i Primärvård. Betoningen ligger främst på sista terminen med examination. På några 
av lärosätena är allmänmedicin involverad i läkarutbildningen redan från första terminen. 
Som mest har ett av lärosätena 40 dagar av ”Primärvården som arena” (som en vecka per 
termin) under de nuvarande 11 terminernas utbildning.  
AT-tjänstgöringen har en obligatorisk 6 mån tjänstgöring inom den allmänmedicinska 
specialitetens verksamhetsområde.  
 
Utbildningsrådet i SFAM som har varit med och formulerat detta remissvar representerar två 
nätverk som består av: 1) de allmänmedicinska Institutionerna som har årliga möten i 
utbildnings- och examinationsfrågor och 2) AT- och ST-Studierektorer med lokalt arbete och 
nationella sammankomster. 
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Grundutbildningen och AT tjänstgöringens kvalitet vid legitimation, är sedan många år i fokus 
för utbildningsrådets arbete.  
 
Skälet till det är att den blivande läkarens eventuella brister blir uppenbara för handledare i 
primärvården. Medicinstudenten och AT-läkaren ställs på prov när de i klinisk verklighet skall 
handlägga osorterade patientproblem. De skall inte bara kunna integrera medicinskkunskap 
från olika medicinska kunskapsområden utan skall också, i samverkan med andra 
professioner och patienten, kunna komma fram till gemensam bedömning och planering. För 
att ta ett direkt citat ur i ett av  läkarutredningens lärandemål för legitimation : ”visa 
fördjupad förmåga att utifrån ett patofysiologiskt och psykosocialt perspektiv självständigt 
diagnostisera de vanligaste sjukdomstillstånden och i samverkan med patienten handlägga 
dessa ”. Det lärandemålet kan kanske allra bäst tränas och bedömas inom det 
allmänmedicinska kunskapsområdet.   
 
Det är mot bakgrund av ovanstående som remissvaret nu utformas. 
 
Vi ser att utredningens förslag med 12 terminers utbildning fram till legitimation grundas på 
en lång rad goda skäl och innehåller också goda förslag till hur detta kan genomföras. Men 
det finns också svagheter i resonemang och underlag; 
 
Ett viktigt skäl till 12 terminer är att utbildningen skulle vara likvärdig andra EU länder. Men 
övriga Europa har  nu beslutat om  5 års utbildning  så dissonansen kvarstår .  
Utredningen har lämnat lärosätena i Sverige frihet till olika profiler och arbetssätt i curriculum 
vilket innebär att det också blir fortsatt svårt att byta utbildningsort inom Sverige.  
En läkarutbildning under handledning med en extra termin kan inte rakt av jämföras med 18 
månaders kliniskt eget ansvar för egna patienter. En utbildning utan AT tjänstgöring kan 
utgöra en risk för generellt minskad klinisk kompetens hos nylegitimerade, bristande förmåga 
till egna ställningstagande, minskad patientcentrering och mindre tid för reflexion och 
professionell mognad.  
 
De erfarenheter studierektorer inom allmänmedicin har, med de över hälften av våra 
nylegitimerade unga läkare som har utbildats i annat land utan AT, visar på att man behöver 
komplettera deras utbildning för att de skall bli kliniskt kompetenta för ett läkararbete i 
Sverige. 
 
En annan svaghet är att utredningens generösa och holistiska syn på progression inte speglas 
av  de medicinskt akademiska kunskapsområdena som traditionellt liksom tidigare gärna 
styckar upp vetenskapen i smådelar och där ser just sin egen del som viktigast.  
Vi bejakar förslagets samhällsperspektiv men ser en svaghet i att inte poängtera 
färdighetsträningen i det patientcentrerade arbetssättet som utgår från det individuella mötet 
med många patienter.  
 
En ny ST-målbeskrivning har tillkommit efter förslaget. Denna har  ett upplägg av 
utbildningsmål i kompetenser, vägen dit och metoder att utvärdera. Det ger förutsättningar 
för  ett sammanhållet flöde från grundutbildning till specialistutbildning  med möjlighet till 
komplettering och harmonisering av ickenordisk grundutbildning.  Ett mellanliggande basår är 
en förutsättning för att detta sker. 
 
För att inte utredningens förslag skall bli ett önsketänkande utan klinisk förankring 
har vi valt att utifrån de ovan beskrivna svagheterna sammanfatta vårt remissvar i 
sex punkter. 
De sex punkterna är formulerade som de sex förutsättningar som vi menar gäller för 
att Läkarutredningens förslag på läkarutbildning skall kunna ge den kvalitet som 
anges  som lärandemål inför legitimation.  
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SFAM anser att utredningens förslag om  legitimation efter 12 terminer med 
borttagen AT-tjänstgöring  är genomförbart  förutsatt att:  
 
1. Läkarstudenter får tillgång till klinisk träning i alla typer av öppen vård - inte bara i 
primärvården. Vardagsjukvård där klinisk färdighet bör tränas och bedömas finns i dag 
utanför de stora specialistsjukhusen som exempelvis inom kirurgi, ortopedi, gynekologi, 
hudklinik, astma-allergi, barnmedicin m m.  
 
Vi utgår från två exempel; Karolinska Institutets och Västra Götaland.  
Karolinska Institutets enhet för allmänmedicin stod 2006 inför uppgiften att placera 1600 
studenter per termin under sammanlagt en vecka inom primärvården. Ett så stort åtagande 
kunde inte fullföljas som tidigare med hjälp av frivilliga handledare på speciellt 
utbildningsintresserade vårdcentraler. Det blev istället till ett  obligatorium – den enskilda 
vårdcentralen fick inte ackreditering och inte heller ST läkar utbildningsplatser om man inte 
tog emot studenter. Detta fungerade över förväntan och det har också blivit uppskattat av 
beställaren som med hjälp av studenternas utvärderingar både får en bild av lärandemiljön 
och samtidigt en kvalitetsuppföljning av verksamheten i stort. Västa Götalandsregionen har 
samma tillvägagångssätt. Momentet ”tidig yrkeskontakt” med läkarstudenter ute på 
vårdcentral de första terminerna har tillgodsetts med obligat utbildningsansvar inskrivet i 
vårdenheternas avtal. 
Däremot finns detta inte inskrivet i uppdraget för alla andra specialistmottagningar. 
 
Förutsättningen för bred klinisk träning i vardagssjukvård under hela utbildningen 
är att i alla avtal för att bedriva hälso- och sjukvård skall också ingå ett 
utbildningsuppdrag   
 
 
2. Att ersättning till utbildningstillfällen och lärandeaktiviteter blir transparent. Vidare att 

ersättningen blir avsevärt större när dessa är i linje med de syften och de lärandemål som 
läkarutredningen prioriterar. Eftersom utredningen betonar vikten av integrering av olika 
specialistområden och samarbete runt bedömning och examination bör sådant arbete 
också tydligt premieras med tid och resurser.  
 

Bakgrund: Trots att man från läkares grundutbildning idag talar mycket om behov av 
integrering av medicinsk specialistkunskap och pedagogisk kompetens så motverkas det av 
det rådande ersättningssystemet vid de flesta lärosätena i Sverige. Ersättningen för utbildning 
går till den enskilda institutionen som kämpar för sin specialitets spetskompetens och väl där 
nedprioriteras inte sällan ersättningen för utbildning i direktkontakt med studenterna.   
 
 
 
Förutsättningen är alltså att den ekonomiska ersättning som lärosätet ger går direkt 
till de som utför det pedagogiska arbetet. De lärandeaktiviteter som utgår från ett 
samarbete mellan olika medicinska och socialpsykologiska kunskapsområden och 
integrerar klinik med kliniskt vetenskap och basvetenskap bör få väsentligt högre 
ersättning     
 
3. Att tydligt tjänsteutrymme ges till handledare och bedömare av studenternas kliniska 

färdighet.  
 

Att alla läkare får utbildning i ny pedagogik och vuxenlärande med inriktning på handledning 
och bedömning och att utbildningen kontinuerligt uppdateras, detta gäller inte minst de 
handledare som verkar utanför akademin. Att handledare får avdelade timmar per termin för 
handledning och bedömning av medicine studenter.  
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Utrymme för grundutbildningsuppdraget skall tydliggöras inom varje mottagnings uppdrag i 
avtal med beställaren. (se förutsatt 1)  
Detta kräver inte automatiskt större ekonomiska resurser till varje mottagning utan innebär 
att det inom mottagningens arbete skall ett ges tydligt utrymme för utbildningsuppdraget.  
 
Bakgrund: Läkarrekrytering är ett problem vid de flesta vårdcentraler men även inom andra 
specialiteter där klinisk färdighet i vardagsmedicin dominerar.  
Från SFAM ser vi flera skäl till det. Vårdvalets fokus på tillgänglighet har i många fall gett 
sämre utrymme för kontinuitet, fortbildning, kollegial dialog och egen kvalitetsuppföljning. 
Allmänmedicinens pedagogiska lärandemiljö har liksom de flesta andra specialiteter de sista 
åren prioriterats ned.  
 
 
Förutsättningen är att tid ges till kliniskt verksamma läkare inom ordinarie arbete  

så att tid avsätts till handledning och bedömning av studenter.  
 

4. Att Termin 12, det sista halvåret blir till en helt kliniskt termin. Terminen används till 
träning, bedömning och löpande examination av klinisk kompetens och professionellt 
förhållningssätt. Detta bör ske inom första linjens generalistspecialiteter såsom 
allmänmedicin, akutsjukvård och geriatrik . Att de välfungerande examinationer i 
professionellt förhållningssätt med operationalisering av ett strukturerat patientencentrerat 
arbetssätt som idag utvecklats inom den allmänmedinska  kunskapsområdet tillämpas. 

 
Bakgrund : I dag finns på termin 11 ett relativt litet utrymme (ca 10-20 dgr) för träning och 
bedömning av klinisk färdighet. Liksom utredningen konstaterar så ”skjuts det upp” till AT-
tjänstgöringen. Om AT träningen skall kompenseras i 12 terminers utbildning krävs en 
tydlighet och målmedvetenhet fram till en tillräckligt god examinationsform.  
 
Förutsättningen för att kompensera den bortfallna kvalitetskontroll som AT 
tjänstgöringen idag utgör är en målmedveten nationell satsning på ett 
sammanhängande examinationssystem på klinisk färdighet och professionellt 
förhållningssätt. Detta bör pågå under hela utbildningen men för att skapa 
förutsättningar för en samsyn bör man börja med att ta fram validerade 
bedömningsverktyg för slutkompetens som är desamma sista terminen över hela 
landet . 
Verktyg för bedömning ska vara av multisource feedback typ, där även patienter 
ingår, för att ge studenter feedback gällande deras kompetensutveckling.  
 
 
5. ST-tjänstgöringen inleds med ett kliniskt diagnostiskt basår som inkluderar tjänstgöring i 

primärvård. Med detta menas att ST läkaren har en villkorad anställning under ett år. 
Basåret inleds med en diagnostisk sammanställning av styrkor och utvecklingsområden 
tillsammans med handledare och studierektor. Under året pågår en löpande 
sammanställning av formativ karaktär med kurser och utbildningsmoment och avslutas 
med bedömning i klinisk praktik av utifrån kommande handledare under några dagar. 
Studierektor bör sedan ha mandat och vetorätt för att avgöra lämplighet och omfattning 
av fortsatt ST tjänst.  

 
Bakgrund: Studierektorer rapporterar idag om ett högt tryck från verksamhetschefer för att 
besätta ST-tjänster. Det finns en risk för försämrad patientsäkerhet med att avskaffa den 
kontrollstation som AT tjänstgöring för närvarande utgör. Ett avgörande om tillräckligt god 
klinisk kompentens inför en ST tjänst bör inte vara godtyckligt och det är särskilt angeläget 
att det inte är beroende av en verksamhets aktuella läkarbrist. 
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Förutsättningen för att en specialistkompetens skall vara möjlig att uppnå utan 
tidigare AT tjänstgöring är att ett diagnostiskt basår införs där studierektor  
tillsammans med medbedömare får fälla avgörande om fortsatt tjänst och dess 
innehåll.  
 
 
6. En konsekvensutredning genomförs före start och då inte bara gällande högskolan utan 
även för landstingen samt övriga medaktörer, då vår nuvarande sjukvårdsorganisation är 
baserad på den kompetens som en AT-läkare besitter efter legitimation. Den nya 
grundutbildningen kommer att medföra ökade handledarresurser, samt utökad 
handledarutbildning, jmfr punkt 3. 
 
 
 
För Svensk förening för allmänmedicin 
 
 
 
Karin Träff Nordström 
Ordförande 
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Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik (DME)  
Remissvar av betänkandet ”För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 
2013:15)” 

 

DME har tagit del av utredningen som i huvudsak föreslår att läkarutbildningen utökas med 
en termin till att omfatta sex år, att läkarexamen utgör underlag för legitimation och att 
allmäntjänstgöringen (AT) efter examen upphör. Utredningen betonar betydelsen av att 
utbildningen fokuseras på ett antal centrala professionella kompetenser som studenten ska 
uppnå för examen. Dessa kompetenser är kommunikativ förmåga, vetenskapligt 
förhållningsätt, medicinskt beslutsfattande samt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Viktiga 
ingredienser i utbildningen är bl.a. långa sammanhängande perioder av verksamhetsintegrerat 
lärande, integration av basvetenskaper och kliniska vetenskaper, användande av 
studentaktiverande lärandemetoder, handledarkompetens, vetenskapligt förankrade 
examinationsformer och fortlöpande formativ utvärdering. 

• DME delar uppfattningen om att läkarutbildningen behöver moderniseras för att möta 
framtidens behov och att utbildningens utformning ska kopplas till ett antal 
övergripande professionella kompetenser som studenten ska ha uppnått för examen.   

• DME anser att det är rimligt att Sveriges läkarutbildning ska ha samma minimikrav 
för examen och legitimation som övriga länder inom EU/EES.  

 
Utredningen anser att förändringarna har en rad fördelaktiga konsekvenser för såväl 
patienterna som för sjukvårdshuvudmännen, liksom att det blir en vetenskapligt förankrad 
utbildning av hög kvalitet genom att högskolorna övertar hela ansvaret. Genom olika former 
av samverkan och intensifierat utvecklingsarbete kommer även mål och examinationsformer 
att utvecklas. Utredningen anser att den verksamhetsintegrerade utbildningen och 
användningen av vetenskapligt förankrade bedömnings- och examinationsmetoder kommer 
att vara avgörande för kvaliteten i utbildningen. Samtidigt konstateras ”att erfarenheter av 
lärandet inom hälso- och sjukvården inte är enkelt”. 

• DME menar att det finns goda erfarenheter på lärosäten med läkarprogram av att 
försöka få till studentaktiverande pedagogik, sammanhängande perioder med 
verksamhetsförlagd utbildning under god klinisk handledning samt adekvata 
examinationer av professionella kompetenser. Det har i många fall dock varit svårt att 
förverkliga dessa tankar. För att tankarna med den nya läkarutbildningen också ska bli 
verklighet krävs bl.a., utöver mycket arbete, att fler lärartjänster skapas, att pedagogisk 
förmåga värderas högre och kanske kraft och mod att bryta med en del invanda 
akademiska mönster. 

• DME anser att den verksamhetsintegrerade utbildningen behöver kvalitetssäkras och 
utvärderas avseende periodernas längd, handledarkompetens, studentaktiverande 
aktiviteter, examinationer/utvärderingar av studenternas professionella kompetenser 
och tillgången till studentrum, 

• DME anser även att samtliga lärosätena bör ha system för identifiering och 
rapportering av läkarstudenter som bedöms vara i behov av stöd och hjälp, liksom för 
de fåtal studenter som inte bedöms vara lämpliga att utöva läkaryrket. Olika typer av 
åtgärdsprogram bör finnas planlagda.  

 



Utredningen slår fast att AT tjänat ut sin roll. De enda problem med den föreslagna 
förändringen som tas upp är att den inledningsvis kan få vissa konsekvenser inom de 
verksamheter där AT-läkarna utgjort en viktig resurs samt att läkarnas ekonomiska 
skuldsättning kan öka något.  
 

• DME vill betona betydelsen av ett det görs en noggrann analys av vad ett eventuellt 
avskaffande av AT kan få för konsekvenser. Läkare utan AT kommer, som grupp 
betraktad, rimligen inte att ha lika hög klinisk kompetens som läkare med AT vid 
tidpunkten för sin legitimation. DME vill också påminna om att det finns många 
studierektorer och AT-läkare som inte delar utredningens uppfattning om att AT tjänat 
ut sin roll och att konsekvenserna av ett borttagande kommer att bli stora. 

• DME tar dock inte aktiv ställning i frågan om Sverige bör sträva efter att få behålla 
landets nuvarande krav för legitimation, det vill säga, 5,5 års grundutbildning för 
läkarexamen efterföljt av 18 månaders AT. 

 
I utredningen finns avsnitt och formuleringar med en klar koppling till medicinsk etik.  
För läkarexamen ska studenten; visa kunskap om etiska principer inom hälso- och sjukvården 
och inom forsknings- och utvecklingsarbete; visa fördjupad förmåga till professionellt 
bemötande gentemot patienter och deras närstående med respekt för patientens integritet, 
behov, kunskaper och erfarenheter.  
 
• DME anser att medicinsk etik bör vara ett ämne studenterna ska kunna välja som 

”individuell profilering”.  
• DME anser att fler handledare behöver få träning i att diskutera etik med studenter på ett 

mer strukturerat och uttömmande sätt. 
• DME anser att samtliga lärosäten som bedriver läkarutbildning ska ha en akademisk enhet 

för medicinsk etik. 
• DME är villig att hjälpa till med att utforma mer detaljerade (nationella) mål för 

etikutbildningen på grundutbildningsnivå. 

 

 

Anders Ågård    Ingemar Engström 
ledamot    ordförande 
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