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Ansökan om fortsatt tillstånd för alternativt urval för
antagning till läkarprogrammet vid Karolinska Institutet
Ärendet
Karolinska Institutet fick tillstånd att använda ett alternativt urval till två
tredjedelar av platserna vid antagningen till läkarutbildningen till och med
antagningen till läsåret 2008/09. Högskoleverket krävde emellertid att för att
universitetet skulle få ett fortsatt tillstånd skulle Karolinska Institutet inkomma
med en utvärdering av det alternativa urvalet. Universitetet bifogar nu en
utvärdering och en ansökan om ett förlängt tillstånd för hälften av platserna från
och med höstterminen 2009. Ansökan omfattar både läkarprogrammet och
platserna till den inriktning på programmet som kallas LÄFO, läkarprogrammet
med forskningsintroduktion.
Bakgrund
Karolinska Institutet (KI) ansöker om ett alternativt urval till en större andel av
platserna än lärosätet själv kan besluta om. KI anser att egenskaper som personlig
mognad och motivation inte mäts särskilt väl av högskoleprov och betyg och
därför är det viktigt att kunna göra ett alternativt urval. Läkarutbildningen är lång
och sökande med hög motivation och realistiska förväntningar har bättre
förutsättningar att slutföra utbildningen än sökande med samma meriter men med
lägre motivation. Utbildningen ställer också stora krav på studenternas
kommunikationsförmåga eftersom de redan under utbildningen måste kunna
kommunicera med patienter och deras anhöriga såväl som med andra yrkesgrupper
inom vården. Vidare är det viktigt att studenterna kan möta svårt sjuka patienter
på ett empatiskt sätt, vilket kräver en personlig mognad hos studenterna. KI:s PIL
(prov- och intervjubaserade urval) syftar till att finna studenter som är lämpliga för
läkarutbildningen.
KI har gjort flera utvärderingar av det alternativa urvalet. Till ansökan har KI
bifogat en undersökning av genomströmning och studieprestation, stress och
attityder samt lärande och kunskap. Undersökningen har gjorts under våren 2008
och avser studenter antagna under perioden 2004 till 2008. Undersökningen visar
bland annat att det är små skillnader mellan de antagna via PIL och andra

urvalsgrupperna. Men de PIL-antagna uppvisar något bättre resultat och färre
studieavbrott.

Lärosätets beskrivning av urvalsinstrumentet
Samtliga behöriga sökande som sökt till alternativt urval vid Karolinska Institutet
får ett meritvärde i urvalsgruppen PIL. PIL genomförs i tre steg; (1) högskoleprov
och betygsreserver, (2) levnadsbeskrivning och begåvningstest, samt (3) intervju.
I det första steget kallas dels 200 sökande med ledning av högskoleprovsresultat
samt 200 personer med högst reservplacering i betygsurvalsgrupperna från
föregående termin utan att bli antagna, till ett skriftligt prov. Detta steg har
utformats bland annat för att ge sökande med mycket goda gymnasiebetyg
möjlighet att söka i det alternativa urvalet.
Steg två innehåller två moment, dels en levnadsbeskrivning till varför den
sökande vill bli läkare, och dels ett begåvningstest ”Personal Qualities Assessment”
utarbetat av University of Newcastle i Australien. Levnadsbeskrivningen används
endast som underlag till intervjun men däremot provet utgör grund för urval i steg
två. Ungefär 160 sökande kallas till intervju.
I steg tre genomgår de sökande två intervjuer med en intervjuare vid två
tillfällen under ca 45 minuter. Intervjuarna bedömer de sökandes motivation,
realismen i deras förväntningar på utbildningen, kommunikationsförmåga och
personliga mognad. Varje intervju sammanfattas med en bedömning i en sjugradig
skala där 1= mycket låg och 7 = mycket god. Urvalsprocessen avslutas med ett
urvalsmöte där intervjuarnas sammanställda bedömningar redovisas.
Meritvärdering och rangordning i steg tre sker med hjälp av det sammanfattande
underlag som den sökande fått på intervjuerna. Vid lika meriter tillämpas
bestämmelsen i 7 kap. 12 § högskoleförordningen, dvs. underrepresenterat kön
och lottning.
Högskoleverkets bedömning
Högskoleverket anser att de skäl som Karolinska Institutet anför för att använda
ett alternativt urval till läkarutbildningen är av sådan tyngd att en större
omfattning än en tredjedel av platserna bör få användas till ett alternativt urval.
Högskoleverket har beslutat om riktlinjer för det alternativa urvalet och där
kommit fram till att om det alternativa urvalet inte omfattar samtliga platser, bör
platsfördelningen göras så att tillräckligt med platser också finns till betyg och
högskoleprovsresultat.
Karolinska Institutet använder både betyg och högskoleprov i det första steget i
det alternativa urvalet. Högskoleverket är tveksamt till att betyg och högskoleprov
används inom ramen för det alternativa urvalet. Enligt propositionen ”Vägar till
högskolan för kunskap och kvalitet” (2006/07:107) är ett syfte med det alternativa
urvalet ”att vid sidan om betyg och högskoleprov ge möjlighet att ta till vara

2

meriter och erfarenheter som är särskilt betydelsefulla för utbildningen.” För
närvarande pågår en intern diskussion på Högskoleverket om detta vilket kan
innebära ändringar i verkets riktlinjer om tillstånd till alternativt urval inför
antagningen till höstterminen 2010. Av den anledningen ger Högskoleverket
endast tillstånd till ett antagningstillfälle där betyg och resultat på högskoleprov
utgör det första steget i det alternativa urvalet.

Högskoleverkets beslut
Högskoleverket medger enligt 7 kap. 15 § högskoleförordningen att Karolinska
institutet får använda ett alternativt urval till högst 50 procent av platserna till
läkarprogrammet, inklusive den tredjedel av platserna som lärosätet själv beslutar
om. För den del av platserna som inte ingår i det alternativa urvalet ska hälften av
platserna fördelas så att 25 procent tillsätts på grundval av betyg och 25 procent på
grundval av högskoleprovsresultat.
Tillståndet gäller endast antagningen till höstterminen 2009. Därefter ska
Karolinska institutet inkomma med en ny ansökan där det första steget i det
alternativa urvalet utformats i enlighet med det citerade förarbetet ovan. Ansökan
ska vara Högskoleverket till handa senast den 30 september 2009.
Högskoleverket förutsätter att informationen till presumtiva sökande innehåller
en noggrann beskrivning av de kriterier som Karolinska institutet använder för
bedömningen samt de olika stegen i urvalet.
Beslut i detta ärende har fattats av Leif Strandberg, ansvarig för Högskoleverkets
tillståndsgivning, efter föredragning av Per Gunnar Rosengren, utredare.
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Per Gunnar Rosengren
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