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Remissvar Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på 
antal studietimmar för läkar- och tandläkarexamen (U2020/05211) 
 
Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, en 
ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening. Vårt syfte är att verka för förbättrad hälsa och 
sjukvård genom att främja vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.  
 
SLS har getts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian Tydliggörande av 
yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal studietimmar för läkar- och tandläkarexamen och 
har inte några invändningar mot de föreslagna förtydligandena i examensbeskrivningen för 
läkarexamen, men föreslår en kompletterande text om verksamhetsförlagd undervisning. 
 
Bakgrund 
I promemorian föreslås ändringar i examensbeskrivningarna för läkarexamen respektive 
tandläkarexamen. Ändringarna innebär att det i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) anges 
att studenten för respektive utbildning ska ha fullgjort minst ett antal timmars teoretisk och praktisk 
utbildning. De ändringar som förslås syftar till att i den svenska regleringen tydliggöra de minimikrav 
avseende studietimmar för läkarutbildning och tandläkarutbildning som finns i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i 
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU (yrkeskvalifikationsdirektivet).  
Ändringarna har utarbetats till följd av ett motiverat yttrande från europeiska kommissionen. 
Kommissionen har anfört att Sverige, bl.a. genom att inte tydligt i den nationella lagstiftningen ange 
antalet studietimmar i utbildningarna som leder till läkar- och tandläkarexamen, inte har fullgjort sina 
skyldigheter enligt yrkeskvalifikationsdirektivet.            
 
Av promemorian framgår att eftersom utbildningarna till läkarexamen och tandläkarexamen redan i 
dag bedöms uppfylla minimikraven för antal studietimmar som anges i yrkeskvalifikationsdirektivet 
innebär ändringarna endast ett tydliggörande av direktivets krav.  
 
I promemorian redogörs för grundprinciperna för det svenska högskolesystemet, där vi examinerar 
mot förväntade studieresultat (learning outcome) enligt ECTS (European Credit Transfer System). I 
detta system motsvarar en veckas heltidsstudier 1,5 högskolepoäng (hp). Läkarprogrammet är idag på 
330 hp och kommer, när den 6-åriga utbildningen genomförs, att omfatta 360 hp. 
Yrkeskvalifikationsdirektivet definierar dock minimumkrav på antal studietimmar, aktiv undervisning 
eller egenstudier med aktiv uppföljning, vilket anges till 5500 timmar för läkarexamen.  
 
Kap. 6. Antalet studietimmar för läkarexamen och tandläkarexamen tydliggörs i 
författning 
I promemorian föreslås: I examensbeskrivningen för läkarexamen i bilaga 2 till högskoleförordningen 
ska det för läkarexamen anges att studenten ska ha fullgjort minst 5 500 timmars teoretisk och praktisk 
utbildning.  
 
Redan i det nuvarande läkarprogrammet uppfylls detta och i det nya 6-åriga läkarprogrammet kommer 
omfattningen vara 9600 timmar (360 hp = 240 veckor à 40 timmars studier = 9600 timmar). SLS har 
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inte något att invända mot de föreslagna förtydligandena i examensbeskrivningen för läkarexamen. 
Men vi föreslår en kompletterande text om verksamhetsförlagd undervisning, det vill säga att 
minimumkrav för antal studietimmar, aktiv undervisning, egenstudier med aktiv uppföljning eller 
verksamhetsförlagd undervisning, för läkarprogrammet ska omfatta 5 500.  
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