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Anmälan mot Umeå universitet angående kursplats på
läkarutbildningen
Anmälan
U har anmält Umeå universitet för att han inte fått en kursplats på termin 7 vid
läkarprogrammet vårterminen 2002. Han har anfört bl.a. att han inte har någon
möjlighet att klara godkänd tentamen utan att få klinisk undervisning samt att insikt i
de patientrelaterade frågeställningarna inte går att inhämta enbart genom självstudier.
Bakgrund
Högskoleverket har i beslut den 4 december 2000, reg.nr 31-95-00, funnit att U bör,
i enlighet med Umeå universitetets utbildningsplan för läkarutbildningen, medges
ytterligare ett tentamenstillfälle på kursen i invärtesmedicin. Som grund för beslutet
har Högskoleverket anfört att Umeå universitet inte haft rätt att genom ett särskilt
beslut begränsa antalet tentamenstillfällen för U till totalt fem. I stället skulle den
generella regeln om sammanlagt sex prov ha tillämpats. I ett uppföljningsbeslut den
14 mars 2001 har verket vidhållit detta ställningstagande och konstaterat att U inte
kan anses ha blivit underkänd vid de tillfällen han varit frånvarande.
Utredning
Högskoleverket har anmodat Umeå universitet att yttra sig över den senaste anmälan.
I anmodan anhöll Högskoleverket om Umeå universitets uppfattning i frågan om det
är möjligt att tentera den i anmälan aktuella kursen med en rimlig möjlighet att
uppnå godkänt resultat, utan att ha gått kursen på nytt.
Yttrande från Umeå universitet

Umeå universitet har i yttrande anfört bl.a. följande.
Universitetets uppfattning i denna fråga är att det är möjligt att tentera kursen med
godkänt resultat utan att ha gått om kursen. Det är inte ovanligt att studenter som får
underkänt vid ordinarie tentamenstillfälle eller omtentamen väljer att göra ett
studieuppehåll på en eller flera terminer innan man går upp i ny tentamen. Enligt
gällande regler i utbildningsplanen får student tentera kurs vid fyra tillfällen innan
man åläggs att gå om kursen. Det tredje och fjärde tentamenstillfället ligger alltid
tidsmässigt någon eller några terminer framåt.
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Universitetet har redogjort för bakgrunden till det nu aktuella ärendet enligt följande.
Medicinska fakulteten beslöt den 2 februari 1999 med hänvisning till högskolelagens
krav på ett effektivt resursutnyttjande, att inte avsätta ytterligare resurser för klinisk
handledning och utbildning för U. U hade då gått termin sju (invärtesmedicin) fyra
gånger och deltagit i tentamen vid fem tillfällen. Han hade underkänts vid samtliga
tillfällen.
Högskoleverket begärde och fick en fullständig redogörelse för beslutet.
Högskoleverket har därefter i sitt uppföljningsbeslut angett att "Högskoleverket
förutsätter att Umeå universitet medger U ytterligare ett tentamenstillfälle på den
aktuella kursen.”
I stället för att anmäla sig till tentamen ansökte U att få gå om hela kursen på nytt. I
den nu aktuella skrivelsen till Högskoleverket anger U att anledning till detta var att
kursens innehåll och tentamensform helt har förändrats. Detta är felaktigt. Den
kursplan som gällde ht 1993, vt 1994, ht 1994 och vt 1995 när U gick kurserna har
inte ändrats i dessa avseenden. Ansökan om kursplats avslogs med hänvisning dels till
Högskoleverkets beslut om att U endast skulle medges ytterligare ett
tentamenstillfälle, dels med hänvisning till föreskrifterna i högskolelagen om effektivt
resursutnyttjande.
Högskoleverket menar att det bör ankomma på lärosäten som begränsat antalet
provtillfällen att erbjuda studenterna stödåtgärder för att i möjligaste mån förhindra
att studenter tvingas avbryta sin utbildning. Umeå universitet instämmer i denna
uppfattning. U tillhör en mycket liten minoritet av läkarstuderande för vilka
stödåtgärder i alla former har satts in utan att dessa lett till förbättrade studieresultat.
U har gått invärtesmedicinkursen fyra gånger och deltagit i fem tentamina utan att bli
godkänd. Vid två tillfällen har han uteblivit (utan anmälan) från ordinarie
tentamenstillfällen. Fakulteten, företrädd av programansvariga, kursledning,
studierektorer och studievägledare hade inför beslutet den 2 februari 1999 uttömt alla
möjligheter med stödåtgärder för att hjälpa U att fullfölja utbildningen.
Universitetet har inledningsvis jakande besvarat frågan om det allmänt sett är möjligt
att tentera den aktuella kursen med rimlig möjlighet att uppnå godkänt resultat.
Möjligen ligger i Högskoleverkets fråga också en begäran att universitetet skall försöka
uppskatta just Us möjligheter i detta avseende. Mot bakgrund av att U redan har gått
kursen fyra gånger måste universitetet tyvärr förutse att U torde ha mycket stora
svårigheter att klara tentamen även om han skulle gå om kursen ytterligare en gång.
Anmälarens svar m.m.

U har inkommit med yttrande i vilket han anfört bl.a. följande.
Umeå universitets uppfattning att studenter skulle kunna klara godkänd tentamen
utan dessa undervisningsmoment är verklighetsfrämmande. Kunskaper är något av en
färskvara och är svåra att inhämta utan någon kontakt med andra studenter och lärare.
U har i ett brev till Högskoleverket, daterat den 25 oktober 2002, uppgivit att han har
ansökt om kursplats på termin 7 på läkarutbildningen höstterminen 2002. Enligt
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uppgift inhämtad från fakultetssekreterare Ingegerd Jernberg, Umeå universitet, har
inte någon ansökan inkommit till universitetet. I ett senare yttrande bestrider U detta
och hävdar att han har skickat in en ansökan.
Utbildningsplan för läkarutbildningen

Av utbildningsplanen för läkarutbildningen vid Umeå universitet (antagen den 20
oktober 1993, reviderad senast 1997) framgår att en student som blivit underkänd i
prov har rätt att genomgå förnyat prov tre gånger för att bli godkänd. Efter fyra
underkända prov åläggs studenten att gå om kursen. Student som efter att ha gått om
kursen underkänts i ordinarie prov samt en omtentamen måste avbryta sina studier.
Högskoleverkets bedömning
Av utredningen i ärendet framgår att U har deltagit i den aktuella kursen fyra gånger.
Av universitetets lokala regler i utbildningsplanen för läkarutbildningen framgår att en
student har rätt att gå om kursen en gång innan han under vissa förutsättningar kan
tvingas att avbryta sina studier. Även om U inte har gått om kursen på sätt som anges
i utbildningsplanen, så har han fått gå om kursen fler gånger än vad som tillåts enligt
universitetets generella regler. Vidare har Umeå universitet uppgivit att det inte är en
förutsättning att gå igenom kursen för att klara tentamen samt att U fått stödåtgärder.
Sammantaget bedömer Högskoleverket att det inte finns skäl att ifrågasätta
universitetets bedömning.
I frågan om huruvida det inkommit en ansökan om kursplats på termin 7 på
läkarutbildningen höstterminen 2002 kan Högskoleverket konstatera att uppgift står
mot uppgift. Högskoleverket vidtar ingen åtgärd med anledning av denna fråga.
Med dessa besked avlutas ärendet.
På Högskoleverkets vägnar
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