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Anmälan om trakasserier och brist på stöd vid
läkarprogrammets första termin
Fråga om möjligheten att gå om en termin
Anmälan
N N har i anmälan till Högskoleverket uppgett bl.a. följande. Han blev vårterminen
2007 antagen till läkarprogrammet vid Karolinska institutet (KI). Han klarade inte av
tillräckligt många poäng för att bli uppflyttad till termin 2 och ansökte därför om
undantag (dispens) för att bli uppflyttad. KI avslog hans ansökan, vilket han i praktiken
betraktade som ett avskiljande från läkarutbildningen. När han i mitten av terminen
frågade studievägledaren och den kursansvarige vad som kunde hända om han inte
lyckades ta några poäng, fick han som svar att han skulle få gå om termin 1. Han fick
dock inte veta att det gällde bara om det fanns en ledig plats. Eftersom det inte kommer
att finnas någon ledig plats under de närmaste åren anser han att han har blivit vilseledd.
Han anförde även att han har blivit trakasserad av läkarstudenter och lärare vid KI samt
att han inte anser sig ha fått det stöd och den hjälp han har behövt.
I ett senare meddelande till Högskoleverket har N N uppgett att han har fått en plats på
termin 1 på läkarprogrammet.

Karolinska institutets yttrande
KI har i yttrandet över anmälan anfört bl.a. följande.
N N har ansökt om dispens för att bli uppflyttad till termin 2 på läkarutbildningen.
Enligt Karolinska institutets lokala riktlinjer ska studenten ha klarat minst 10 poäng på
termin 1 för att bli uppflyttad till termin 2. Då N N inte har tagit några poäng på termin
1 avslogs hans ansökan om dispens. N N överklagade detta beslut, men även vid
omprövningen ansågs det inte tillrådligt att flytta upp en student som helt saknar poäng
under terminen, även om han redovisat särskilda skäl till varför det är så.
Efter att reservantagningen till läkarutbildningen avslutats, kunde kursledningen för
termin 1 konstatera att det fanns utrymme för ytterligare en student. KI meddelade
därför N N att han erbjuds att gå kurserna på termin 1 i läkarprogrammet ytterligare en

gång höst-terminen 2007 – dock enligt den nya kursplan som gäller från och med denna
termin.
N N påtalar att han inte erbjudits det stöd han behöver och att han utsatts för
trakasserier av såväl studenter som lärare på KI. KI kommer att undersöka vilket stöd det
är möjligt att erbjuda N N i studierna. Påtalandet om upplevda trakasserier kommer då
att utredas. Eftersom det inte är möjligt att slutföra denna utredning innan yttrandet
över anmälan skall vara Högskoleverket tillhanda, anser KI att verket bör lämna denna
del av anmälan utan avseende i nuläget.

Återkallande av anmälan
N N har i skrivelse till Högskoleverket återkallat sin anmälan mot Karolinska institutet.
Högskoleverkets bedömning
Med anledning av N N:s återtagande av sin anmälan och mot bakgrund av vad som
framkommit av KI:s yttrande vidtar Högskoleverket ingen vidare åtgärd i ärendet.
Ärendet avslutas.
Detta beslut har fattats av verksjuristen Teresa Edelman efter föredragning av
verksjuristen Lars Bertil Jonberger
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