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Viktigt att skilja på ansökan och ny utbildning

Ansökan
• Ansökan till UKÄ måste ske enligt 

UKÄs anvisningar
• Innebär att vi inte behöver ha 

färdigt alla detaljer tom VT27
• Därför nu viktigt fokusera på 

ansökan
• Utgå från vårt nuvarande program, 

uppbyggt i enlighet med Stefan 
Lindgrens utredning samt 
framstående internationella 
utbildningar. 

Modifiering av vårt program
• Anpassa programmet så att det 

uppfyller regeringens mål (23 st) 
samt uppfyller nivån för 
legitimation.

• Passa på att göra små 
modifieringar

• Ansökan innehåller kursplaner, 
men helt klart först VT27

• Dvs kan anpassas till förändringar i 
vårt sjukvårdssystem framöver



Bakgrund

Stefan Lindgren, utredare 2013



Kunskapsområden
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%

111 termin



Sex organcentrerade teman i fyra varv

1. Respiration/cirkulation

2. Neuro/rörelse

3. Sinne/psyke

4. Försvar

5. Nutrition/metabolism/elimination

6. Reproduktion/utveckling

1



Terminsstruktur, stadium I - IV
Campusveckor = blå; VFU = orange, självständigt arbete = grönt

7



190321
Examensmål beslutas

191210 
Ansökan lämnas till 

dekan

20200315
Ansökan 
lämnas 
till UKÄ

20201231
UKÄ meddelar beslut om 

examenstillstånd

Nu till själva ansökan



Läkartidningen. 2019;116:FMU4
Marie Ström 

Örebro: En hel del utbildningsmoment och verksamhetsintegrerat
lärande (VIL) behöver tillföras läkarutbildningen från dagens AT. 
Det räcker inte med att enbart lägga till en termin, utan blir 
aktuellt med justeringar som på olika sätt kommer att påverka 
hela programmet – trots att programmet i Örebro är uppbyggt 
med utgångspunkt från bland annat Stefan Lindgrens utredning.



Ansökan 6-årig läkarutbildning, utgångspunkter



VIL (fd VFU)
Verksamets Integrerat Lärande

Samverkan mellan universitetet, regioner och kommuner



Kommande 6-åriga läkarprogram



Fokusera på Stadie IV 
Komplexa medicinska problem

”Jobba som läkare” under handledning
Interprofessionellt i team, bedömning under placeringen

T11

Primärvård / Akut Akut / Primärvård Psykiatri

T12

Klin placering inriktning medicin / kirurgi Examination Klin placering inriktning kirurgi / medicin Valfri plcering



Komplexa medicinska problem 
• T11  

• Nuvarande Primärvårdsplacering
• Nuvarande Akut-block
• Psykiatriplacering

• T12
• Två långa placeringar ”inriktning medicin”, inriktning ”kirurgi”
• Valfri placering 

• Examination som bygger på fall/procedurer under T12



EPA (Entrustable Professional Activities)

• 10 st gemensamma för alla läkarprogrammen
• En sorts minimistandard
• Ex: Kunna ta upp sjukhistoria, grundläggande undersökning 

och initiera behandling

• Viktigt, då alla läkarprogrammen kommer att ha olika form 
och profil



Viktigt! 
• Vårt 6-åriga program kommer att vara anpassningsbart för

• Förändringar i sjukvårdstrukturen
• Exv Nära vård
• Mer samarbete med primärkommunerna

• Se läkarprogrammet som första delen av det livslånga lärandet
• Utbyggt Intra-professionellt lärande
• Fortsatt pedagogisk utveckling

• Så att vi………….



Med en förstklassig 6-årig läkarutbildning utbildar läkare som direkt efter 
utbildningen kan ansöka om legitimation och komma ut i arbetslivet och se lika 
glada ut som de studenter som gick ut VT 2016 som de första läkarna vid ÖU

Tack!
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