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SVAR PÅ REMISS: En sexårig utbildning till läkarexamen SOU 2013:15 

SWESEM välkomnar förslaget om en sexårig utbildning till läkarexamen för att anpassa 
utbildningen till europeiska utbildningar där legitimation erhålls efter examen. En 
förlängning av utbildningen är även i linje med det tidigare förslaget om att avskaffa 
allmäntjänstgöringen och istället införa en bastjänstgöring för läkare efter genomförd 
grundutbildning.   
 
SWESEM har dock följande invändningar: 

1. Vi undrar om termen digitala hjälpmedel omfattar avsett innehåll eller om termen 
borde vara medicinsk informatik istället, som även innefattar hur medicinsk 
informatik kan användas.  

Aktuell skrivning enligt remissen: ”Visa kunskap om användning av digitala 
hjälpmedel inom såväl hälso- och sjukvården, som inom forsknings- och 
utvecklingsarbete” 

Förslag till omformulering: "Visa kunskap om medicinsk informatik inom såväl 
hälso- och sjukvården, som inom forsknings- och utvecklingsarbete.” 

2. Förslag till omformulering av mål på sid 7: 

Aktuell skrivning enligt remissen: ”Visa förmåga att självständigt diagnostisera 
och inleda behandling av akuta livshotande tillstånd”  

Förslag till omformulering: ”Visa förmåga att identifiera, inleda behandling och 
initiera fortsatt handläggning av akuta livshotande tillstånd”.  
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Denna omformulering skulle förtydliga vikten av att känna igen akuta livshotande 
tillstånd, initiera behandling men också att kunna rekrytera de resurser patienten 
behöver och planera omhändertagandet vidare. 

3. Remissförslaget om en sexårig läkarutbildning där lärosätena examinerar 
självständigt medför att det inte kommer att finnas en gemensam nationell 
examen för läkare; att jämföra med dagens AT examination.  

Vi föreslår därför att en sexårig utbildning för läkarexamen också inkluderar en 
standardiserad läroplan och en nationell examen. På så sätt kan examinationens 
validitet säkerställas, vilket inte är fallet med liggande remissförslag.  

 
 
För Svensk förening för akutsjukvård: 
 
 
Forskningsutskottet via Lisa Kurland, professor i akutsjukvård 
 
Arin Malkomian, specialist i akutsjukvård och ordförande i SWESEM 

 
SWESEM, Svensk förening för akutsjukvård 

Hemsida www.swesem.org 
E-mail info@swesem.org 

2 

http://www.swesem.org/
mailto:info@swesem.org

