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Läkarnas grundutbildning skiljer sig mycket åt mellan olika 
fakulteter. Dagens stora skillnader gör det svårt att jämföra 
kvaliteten på utbildningarna vilket blir allt viktigare i takt med 
att antalet studenter ökar och många utlokaliseras utanför stu-
dieorterna. Läkarförbundet föreslår därför att utbildningen ska 
ha en nationell kunskapsbas som är densamma för alla. 

För att kontrollera kvaliteten på grundutbildningen vill 
Läkarförbundet införa ett nationellt råd under Högskoleverket. 
Förutom kvalitetsgranskning bör rådets uppgift även vara att 
definiera läkarutbildningens kärnkompetenser.

Föreslår flera förändringar
De stora skillnaderna mellan fakulteterna gör det också svårt 
för läkarstudenter att byta studieort under utbildningen. En 
enkät som Läkarförbundets studentförbund MSF gjort visar 
att 32 procent av läkarstudenterna ville byta studieort men 
endast 7 procent kunde genomföra ett byte. Läkarförbundet 
menar att ett studieortsbyte ska vara möjligt utan att studie-
tiden förlängs. Vårt förslag är därför att dela upp utbildningen 
i en grundnivå och en avancerad nivå. Det skulle underlätta 
samordning och byte.

Bjöd in till diskussion
I slutet av oktober bjöd Läkarförbundet in alla medicinska 
fakulteter, Utbildningsdepartementet, Högskoleverket, den 
internationella organisationen WFME, Läkaresällskapet och 
andra intressenter till ett gemensamt möte. Under dagen disku-
terades grundutbildningen med utgångspunkt i Läkarförbundets 
förslag. Kring många frågor rådde det samförstånd.

Att formulera egna förslag och samarbeta med andra intres-
senter är ett framgångsrikt sätt att förändra och förbättra 
läkarnas förutsättningar.

Läkarförbundet vill ha en gemensam 
kunskapsbas för läkarutbildningen. 
Grundutbildningen ska se lika ut på 

alla studieorter. 

Gemensam bas i grundutbildningen

Beställ eller ladda ner vårt policyprogram   
”Ett nationellt core curriculum för den svenska 
läkarutbildningen” www.lakarforbundet.se

Ledarskap, etik och verksamhetsorganisation bör vara 
obligatoriska moment i läkarnas grundutbildning enligt 

Läkarförbundets förslag.
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