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Ansökan om tillstånd för Karolinska Institutet att ändra formerna för
alternativt urval till läkarutbildningen
Ärendet

Karolinska Institutet har i skrivelser till Högskoleverket 2002-03-15 (Dnr
02162/2002) och 2002-10-23 (KI-dur 5839/02-311) ansökt om att få använda en
något förändrad modell i det särskilda urval till läkarutbildningen som institutet har
tillstånd till.
Enligt det ursprungliga tillståndet skall det särskilda urvalet göras i tre steg, (1)
högskoleprovsresultat + tillägg för högskolepoäng, (2) uppsatsskrivning och (3)
intervju. Institutet erhöll inför antagningen till hösten 2000 tillstånd att pröva ett
alternativ till nuvarande steg 2, nämligen en serie test (begåvningstest,
personlighetstest och videobaserat kommunikationstest). Vid antagningen till
hösten 2001 tog institutet ut 300 sökande i steg 1, lät samtliga göra testen och
intervjuade därefter samtliga. Testresultaten användes inte i urvalet utan bara för att
utvärdera testens användbarhet. Således avgjorde intervjuresultatet vilka som
slutligen antogs.
Resultaten av de skriftliga testerna ställdes i relation till bedömningarna vid
intervjuerna. Enligt institutet fick man inte tillräckligt underlag för att fatta beslut
om en ny utformning av det särskilda urvalet och ansökte därför inför antagningen
till vårterminen 2002 om tillstånd att få genomföra ytterligare försök med ett
förändrat skriftligt prov, liksom vid föregående tillfälle utan att testresultaten
används i urvalet.
Institutet anför nu att en analys av de genomförda testerna visar att en kombination
av olika psykometriska test visserligen har en viss predicerande förmåga, men att
denna förmåga inte är tillräckligt god för att motivera kostnaden.
Institutet ansöker därför om att fortsättningsvis få göra ett alternativt urval enligt
nedanstående beskrivning.
Steg 1
Cirka 200 sökande kallas till skriftligt prov med ledning av resultat på
högskoleprovet. Möjlighet att delta i det skriftliga provet ges även de ca 100 mest
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meriterade studenter som föregående termin sökt i de tre betygsurvalsgrupperna
(BP, BL och BF) men som inte blivit antagna. Fördelningen av platserna sker i
proportion till hur många som antagits i respektive grupp.
Skälet till att Institutet vill göra denna förändring är en önskan att ge en grupp
sökande med mycket goda gymnasiebetyg en chans att söka i det alternativa urvalet
utan att ha gjort högskoleprovet. Enligt Institutet kommer detta sannolikt att
gynna unga sökande och sökande med invandrarbakgrund
Steg 2
Det skriftliga provet föreslås omfatta två delmoment, levnadsbeskrivning med
motivering samt begåvningstest. Resultatet från begåvningstestet skall utgöra grund
för urvalet till steg 3. Levnadsbeskrivningen och motiveringen till varför man vill bli
läkare utgör endast underlag för intervjuerna i steg 3 och används således inte i
selektionen.
Steg 3
Utifrån resultatet från begåvningstestet i steg 2 kallas ca 200 sökande till intervju.
Ingen förändring planeras vad gäller proceduren vid intervjuerna.
Högskoleverkets beslut

Karolinska institutet medges tillstånd enligt högskoleförordningen 7 kap. 15 § att
vid antagning till läkarutbildningen framdeles till högst två tredjedelar av platserna
på utbildningen använda ovan beskrivna förfarande.
Beslut i denna fråga har fattats av avdelningschefen Håkan Forsberg efter
föredragning av utredaren Leif Strandberg.
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