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Din anmälan beträffande Karolinska institutets provoch intervjubaserade urval vid antagning till
läkarprogrammet
Karolinska institutets krav på att högskoleprovet måste vara skrivet senast en
termin före ansökan om antagning.

Du har i din yrkesroll som studie- och yrkesvägledare anmält Karolinska
institutets (KI:s) prov- och intervjubaserade urval vid antagning till
läkarprogrammet. Enligt din mening ställs det orimliga krav på de sökandes
framförhållning, eftersom de högskoleprov som läggs till grund för
antagningen måste vara skrivna senast hösten innan antagningen. Du menar
också att det systemet begränsar urvalet av sökande.
I 7 kap. högskoleförordningen (1993:100) finns bestämmelser om tillträde till
utbildningen. Enligt 7 kap. 4 § ska den som vill antas till utbildning på
grundnivå eller avancerad nivå anmäla det inom den tid och i den ordning
som högskolan bestämmer. Frågor om antagning avgörs – enligt denna
bestämmelse – av högskolan. I 7 kap. föreskrivs vidare bl.a. vilka urvalsgrunder
som ska gälla och på vilket sätt utbildningsplatserna ska fördelas.
Urvalsgrunder är, enligt dessa föreskrifter, betyg och resultat från
högskoleprovet. En högskola får också, i en viss utsträckning, bestämma andra
urvalsgrunder, ett så kallat alternativt urval (7 kap. 23 §
högskoleförordningen). Av 7 kap. 15 § samma förordning följer att
Högskoleverket får medge att en högskola vid urval till en viss utbildning får
göra en annan platsfördelning än den föreskrivna, om det finns särskilda skäl.
Ett sådant medgivande ska avse ett eller flera bestämda antagningstillfällen.
KI har ansökt hos Högskoleverket om att få använda ett alternativt urval i
form av prov och intervjuer till en del av platserna på läkarprogrammet.
Urvalet sker i tre steg. I det första steget kallas cirka 200 sökande till ett
skriftligt prov med ledning av resultat på högskoleprovet. Möjligheten att delta
i det skriftliga provet ges även de 200 mest meriterade studenter som

föregående termin sökt i betygsurvalsgrupperna men som inte blivit antagna.
Steg två består av levnadsbeskrivning och begåvningstest och steg tre av
intervjuer. Högskoleverket har varit tveksamt till att betyg och högskoleprov
används inom ramen för det alternativa urvalet, men gett tillstånd till den
sökta platsfördelningen där betyg och resultat från högskoleprov utgör det
första steget i det alternativa urvalet. Medgivandet har avsett ett
antagningstillfälle i taget med krav på utvärdering av det alternativa urvalet.
Verket fattade sitt senaste beslut i frågan den 15 december 2008 (reg.nr 835834-08). Medgivandet gäller antagningen till vårterminen 2010.
Högskoleverket har nu inhämtat information om det prov- och
intervjubaserade urvalet vid antagning till läkarprogrammet från KI:s
webbplats. Där anges bl.a. att anledningen till att högskoleprovet måste vara
skrivet senast en termin före anmälan är att lärosätet annars inte hinner få
resultatet i tid. Eftersom högskolorna själva får bestämma ordningen för
anmälan och då KI:s beslut inte strider mot någon bestämmelse i
högskoleförordningen eller mot Högskoleverkets medgivande finns det inte
skäl att ifrågasätta beslutet ur ett laglighetsperspektiv. Det förefaller vidare vara
praktiska skäl som ligger till grund för KI:s beslut. Högskoleverket har
uppfattat att studenterna informeras om KI:s krav angående när
högskoleprovet senast ska vara skrivet och anledningen till detta.
Grundläggande rättssäkerhetskrav uppfylls genom denna information.
Högskoleverket har sammanfattningsvis inte några invändningar mot KI:s
förfarande och kommer därför inte att vidta några ytterligare åtgärder i detta
ärende. Ärendet avslutas.
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