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Svenska Distriktsläkarföreningen önskar lämna synpunkter på promemorian ”En sexårig 
läkarutbildning för läkarexamen”, U2018/02704/UH. 
 
DLF är överlag positiva till förslagen i promemorian och välkomnar en förlängd 
läkarutbildning där godkänd läkarexamen ger behörighet att ansöka om läkarlegitimation. En 
förlängd läkarutbildning kommer harmonisera med övriga Europa och införande av 
bastjänstgöring som en första del i specialiseringstjänstgöringen kommer bidra till en 
sammanhållen utbildning från grundutbildning till specialist. Målet är dock att läkaren efter 
läkarexamen skall kunna arbeta självständigt vilket ställer krav på reell kompetens. 
DLF är positiva till att målen formuleras på tre nivåer – kunskap och förståelse, färdighet och 
förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt.  
Studenten skall visa uppnådd kompetens inom en rad definierade områden men DLF anser 

att flera av målen är inte är tillräckligt konkreta i promemorian. DLF anser därför att 

målbilden behöver kompletteras med formuleringar som beskriver inte bara formell utan 

även reell kompetens. 

 

Många av de kompetenser den examinerade läkaren idag inhämtar under 

allmäntjänstgöringen skall integreras i den kommande grundutbildningen och ske på kort tid 

vilket kommer bli en stor utmaning. Det kommer ställas stora krav på de 

verksamhetsförlagda utbildningsavsnittens utformning och innehåll. Längre 

sammanhängande perioder som avgränsade avsnitt och strimmor kommer krävas jämfört 

med dagens läkarutbildning. DLF anser att en tydlig struktur behöver utformas så att en 

progression sker i lärandet fram till läkarexamen.  

Stora strukturella förändringar kommer förändra sjukvården enligt förslag i den pågående 
utredningen God och nära vård som leds av Anna Nergårdh. Primärvården skall utgöra basen 
i sjukvården vilket kommer ställa stora krav på att en stor del av den verksamhetsförlagda 
utbildningen sker i primärvården. 
I den föregående utredningen, För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) 
betonades kunskap och färdighet i första linjens vård och akutsjukvård. 
I denna promemoria finns inte kunskap i första linjens vård med vilket DLF ställer sig 
frågande inför med tanke på det pågående omställningsarbetet. 
  
DLF vill mot bakgrund av ovanstående särskilt lyfta fram allmänmedicinens centrala plats i 
den kommande läkarutbildningen. En längre sammanhängande praktik behöver ske i 
primärvården mot slutet av utbildningen. DLF ser gärna att en strimma med regelbunden och 
återkommande praktik på en och samma vårdcentral. Detta ger studenten möjlighet att följa 
egna patienter med olika symtom och sjukdomstillstånd och därmed få återkoppling på 
inledda utredningar och behandlingar. Det skulle med fördel kunna starta tidigt i 
utbildningen och att studenten successivt får ta ett större självständigt ansvar. 
 

 



 

Samverkan i kursavsnitt mellan primvård, den specialiserade vården och andra aktörer 

vården samverkar med, måste också bli tydligare och vävas in så att studenterna tidigt får 

fördjupad kompetens om olika tillstånd men också hur de skall handläggas på olika 

vårdnivåer. 

Under några år kommer flera system pågå samtidigt – ny läkarutbildning med mer krav på 

praktisk självständig träning under handledning, allmäntjänstgöring för läkare med den 

gamla läkarutbildningen samt uppstart av bastjänstgöring för läkare utbildade i Europa som 

erhållit svensk läkarlegitimation. Detta kommer leda till ett starkt ökat behov av att rekrytera 

utbildade handledare och examinatorer. 

I primärvården råder idag på många håll i landet brist på handledarutbildade specialister i 

allmänmedicin. Stora resurser behöver därför skjutas till för rekrytering och utbildning av fler 

handledare med allmänmedicinsk kompetens för att säkerställa att de studenter som 

genomgår den nya utbildningen erhåller de färdigheter som krävs för att kunna arbeta som 

läkare. DLF anser vidare att det är viktigt att landstingen och lärosätena får förutsättningar 

att samverka runt utformningen av de praktiska delarna av innehållet och att resurser skjuts 

till för bemanning och samordning mellan olika utbildningsaktörer. DLF anser det också 

viktigt med tydliga konkreta kompetenskrav och riktlinjer i den nya läkarutbildningen från 

universitetskanslersämbetet för transparens mellan lärosätena.   
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