
 

REMISSVAR 1 (2) 

Datum 

2018-10-02 
Vårt diarienummer 

2018-100-4723 

Ert datum 

2018-06-14 
Er beteckning 

U2018/02704/UH 
 

 
 
 
 

 

 
 
Utbildningsdepartementet 
 
103 33 STOCKHOLM 

 

CSN Huvudkontoret 
Postadress 

851 82 Sundsvall 
 

Telefon 

060-18 60 00 

Telefax  

060-18 61 93 
 

Webbadress 

www.csn.se 
 

 

 
 

En sexårig utbildning till läkarexamen 
 
Centrala studiestödsnämnden (CSN) har i huvudsak ingenting att invända 
mot förslaget att läkarexamen utökas med en termin till att omfatta sex års 
studier samt att ordningen med allmäntjänstgöring (AT) upphör.  
 
Med anledning av förslaget vill CSN dock framföra synpunkter ur 
studiemedelshänseende. 

 

CSN:s synpunkter 

8.2 Konsekvenser för studenter 

 
I betänkandet SOU 2013:15 ”För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning” 
föreslogs att studiestödslagen skulle ändras så att, till studier som syftade till 
en examen om minst 360 högskolepoäng, skulle studiemedel kunna lämnas 
under ytterligare 20 veckor. Som nämns i SOU 2013:15 så innebär ett snävare 
utrymme att studenter på längre utbildningar blir mer utsatta till följd av att 
studiemedlen tagit slut. Dessa studenter omfattas t.ex. inte av ett fullgott 
skydd av sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) och den sjukförsäkring som 
innebär att studiemedel fortsätter att betalas ut vid eventuell sjukdom.1  
Utredningen ansåg därför att det var rimligt att bibehålla samma 
förutsättningar för att kunna slutföra utbildningen som finns idag, d.v.s. att 
det även fortsättningsvis skulle finnas ett extra utrymme på 20 veckor med 
studiemedel.2 Det skulle innebära att studiemedel skulle kunna lämnas under 
260 veckor för studerande som läser en utbildning som omfattar 360 
högskolepoäng. 
 
I det remissvar som CSN lämnade i anledning av betänkandet framgår att 
CSN i huvudsak ställde sig positiva till förslaget men lämnade en rad 
synpunkter där förslaget behövde beredas ytterligare ur 
studiestödshänseende.3 I den reviderade promemorian ”En sexårig utbildning 

                                                 
 
1 SOU 2013:15 ”För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning”, s 210 f. 
2 SOU 2013:15 s. 199 ff. 
3 CSN:s remissvar ”För framtidens hälsa – en ny läkarutbildninng” 

http://www.csn.se/
https://www.csn.se/download/18.7e832279161ad56d7042a4/1519295201632/Remissvar%20F%C3%B6r%20framtidens%20h%C3%A4lsa.pdf
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till läkarexamen” har förslaget om ett extra utrymme på 20 veckor med 
studiemedel tagits bort. Det nya förslaget innebär att studiemedel som längst 
kan lämnas för 240 veckor, d.v.s. lika många veckor som läkarutbildningen 
föreslås omfatta. Av den reviderade promemorian framgår inte varför 
utredningen valt att gå ifrån det ursprungliga förslaget om ett extra utrymme 
på 20 veckor.  
 
CSN ser redan idag att läkarstuderande i många fall har svårt att få veckorna 
med studiemedel att räcka till, trots det extra utrymme på 20 veckor som finns 
att tillgå. Om detta extra utrymme helt upphör i anledning av att  
läkarutbildningen förlängs med 20 veckor, är det CSN:s bedömning att fler 
läkarstuderande än idag kommer att ha svårt att finansiera sina studier under 
hela utbildningstiden. Det innebär i förlängningen att läkarstudenter även i 
större utsträckning riskerar att ställas utanför de ekonomiska 
trygghetssystemen som är kopplade till studiemedssystemet. Blivande läkare 
som grupp är redan idag utsatta på grund av sin långa utbildningstid och 
förslaget skulle innebära att gruppen blir än mer utsatta ur 
studiemedelshänseende.  
 
 
Beslut om detta remissvar har fattats av chefsjuristen Åsa Lindahl efter 
föredragning av verksjuristen Åsa Bergdahl och utredaren Karin Henning. I 
arbetet med remissvaret har även utredaren Olof Fraenell och utredaren Jennie 
Nilsson deltagit.  
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