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Uttagningsförfarandet till läkarut-
bildningen har länge diskuterats. Det
har hos många funnits en tanke att en-
bart gymnasiebetygen inte bör ligga  till
grund för antagningen. Redan 1986 på-
börjades vid Karolinska institutet (KI)
den s k läkarutbildningen med forsk-
ningsinriktning (LÄFO). Denna utbild-
ningslinje tog emot tolv studenter per
år, och det unika med den antagningen
var att man testade de sökande med
skriftliga prov och intervju. När KI gick
till regeringen med en förfrågan om att
få tillämpa en liknande lokal antagning

även till den ordinarie läkarutbildning-
en hade vi således redan hunnit få viss
erfarenhet från LÄFO.

KI fick sin framställan beviljad 1990
och kunde påbörja denna prov- och in-
tervjubaserade antagning (PIL) vårter-
minen 1992 för en tredjedel av det tota-
la intaget. Genom att intaget till KI är
stort samlade vi snart en betydande er-
farenhet av själva proceduren och kun-
de redan tidigt göra en viss utvärdering
av verksamheten genom att jämföra an-
tagna på olika grunder, där de största
jämförelsegrupperna utgörs av studen-
ter som antagits på gymnasiebetyg re-
spektive högskoleprov [1].

Olämpliga läkarstudenter
bör identifieras tidigt
Det främsta skälet till att KI ville

pröva andra former för urval till läkar-
utbildningen var att varken gymnasie-
betyg eller högskoleprov ensamma all-
tid ger tillfredsställande besked om
den sökandes lämplighet för läkaryr-
ket. En sökande med utmärkta gymna-
siebetyg eller hög poäng på högskole-
provet kan ha personliga egenskaper
som gör honom/henne mindre lämpad
för arbete med patienter. Förhållandet
uppdagas i regel först under den klinis-
ka delen av utbildningen. Enligt lång
och samstämmig erfarenhet från läkar-
utbildningen uppvisar dessa studenter
bristande empatisk förmåga, bristande
omdöme, personlig omognad och otill-
fredsställande klinisk problemlös-
ningsförmåga.

Läkarstudenter med dessa egenska-
per är få men de negativa konsekvenser-
na blir stora. Den situation som då upp-
står är inte bara oacceptabel från pati-
entsynpunkt utan medför också pro-
blem för de utbildningsansvariga. Inte
minst är den djupt olycklig för den stu-
derande själv, som investerat flera ter-
miners studier i en för honom/henne fel-
aktigt vald utbildning. Genom den loka-
la antagningen med personliga intervju-
er kan dessa personer identifieras och,
till fördel för samtliga berörda, kommer
således inte in på läkarutbildningen.

I förarbetena till den lokala antag-
ningen har lärare och studenter vid KI
sammanställt olika egenskaper som an-
ses utmärka en bra läkare. Dessa egen-

skaper är utgångspunkt för antagnings-
förfarandet.

Ett annat syfte med ett nytt urvalsför-
farande var att söka minska frekvensen
tidiga studieavbrott. Bakom dessa lig-
ger ofta ett oöverlagt val av utbildning
eller låg motivation för det första årets
tidskrävande teoretiska studier. En vär-
dering av de sökandes motivation är
därför betydelsefull. Antagningspro-
cessen med prov och intervjuer ger de
sökande en chans att fundera över yr-
kesvalet. De lämnar ut sig i sin levnads-
beskrivning och utsätter sig för en hård
prövning inför både lärare och psyko-
log.

Även de ökade kraven från statsmak-
terna vad avser resultatuppföljning och
kvalitetssäkring inom högskolan moti-
verar att nya former för urval bland sö-
kande till läkarutbildningen prövas och
utvecklas. Den lokala antagningen skall
således ses som en av flera kvalitetssäk-
rande åtgärder inom läkarutbildningen
vid KI. En förhoppning är också att PIL
skall bredda basen för rekrytering till
forskarutbildning.

Tre steg i urvalsförfarandet
Urvalet bland de sökande sker i tre

steg. Efter den första lokala antagning-
en 1992 har endast obetydliga föränd-
ringar genomförts, detta på grund av
bl a att man inte ville försvåra en kom-
mande utvärdering.

Steg 1. Endast sökande med genom-
gånget högskoleprov kan delta i urvalet.
Maxpoäng för högskoleprovet är 2,0.
Ca 100 000 skriver provet varje termin
och medelpoängen ligger omkring 1,0.
De sökande rangordnas med avseende
på den poäng de fått i högskoleprovet,
med tillägg för eventuella högskolestu-
dier. Sökande som bedrivit sådana stu-
dier i en omfattning motsvarande 40 po-
äng, varav 20 poäng inom ett och sam-
ma ämne, får lägga ytterligare 0,1 po-
äng till sina poäng på högskoleprovet.
Det saknar betydelse vilket/vilka äm-
nen den sökande har läst. För att kallas
till det skriftliga provet har hittills
krävts 1,5–1,7 på högskoleprovet.

Steg 2. En grupp sökande, ca 200,
kallas till en provdag och får då författa
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en personlig motivering till varför de
vill bli läkare, de får ge en levnadsbe-
skrivning samt skriva en kort uppsats
om ett av tre presenterade ämnen. Des-
sa skrivningar granskas av två bedöma-
re, båda läkare/lärare vid KI. Dubbelt så
många som de som skall antas går vida-
re till steg 3.

Steg 3. Varje sökande intervjuas vid
skilda tillfällen av dels en läkare/lärare
vid KI, dels en psykolog. Vardera inter-
vjun tar ca 45 minuter och har som ut-
gångspunkt de skriftliga proven i steg 2.
Varje sökande diskuteras av bedömar-
paret. Det slutliga urvalet görs av en sär-
skild antagningskommitté efter diskus-
sion med samtliga deltagande lärare
och psykologer. Den första terminen
antogs 40 sökande. Följande terminer
har antalet uppgått till 55–60.

Organisation
För utformningen av den lokala an-

tagningen samt för urvalet bland de sö-
kande svarar tidigare nämnda antag-
ningskommitté utsedd av rektor. Kom-
mittén består av fem lärarrepresentanter
samt tre representanter för de studeran-
de. Sedan starten har kommitténs arbe-
te letts av professor Hans Åberg.

Ca 20 läkare/lärare, såväl kliniskt
som prekliniskt verksamma, är engage-
rade i PIL. Ett förvånansvärt litet bort-
fall av lärare har förekommit under
åren. Psykologerna är mellan sju och
åtta till antalet och har likaledes varit i
stort sett desamma sedan starten. Några
av psykologerna har varit med ända se-
dan LÄFO startade 1986, och har ge-
nom sin erfarenhet i stor utsträckning
bidragit till en successiv förbättring av
intervjutekniken bland deltagande lära-
re/läkare. I genomsnitt gör psykologer-
na drygt 15 intervjuer per omgång, lä-
rarna/läkarna mellan fem och tio varde-
ra. Vid intervjutillfället har läraren och
psykologen tillgång till studentens upp-
sats, levnadsbeskrivning och motive-
ring och kan göra sin bedömning utifrån
dessa och sin intervju.

Samtliga lärare har deltagit i ett antal
seminarier genom åren för att förfina in-
tervjumetodiken och få diskutera hur
man bedömer uppsatser m m. Antag-
ningskommittén beslutar om de tre upp-
satsämnena, t ex »En bok jag läst». An-
tagningskommittén bestämmer också
vilka som skall tas ut till de olika stegen
i urvalsförfarandet och håller i ovan
nämnda seminarier.

Varje termins antagningsomgång av-
slutas med ett gemensamt kollegium
mellan läkare/lärare, psykologer och
antagningskommitténs medlemmar.
Dessa kollegier har stor betydelse för
den harmonisering av bedömningarna
som uppnåtts allteftersom antalet an-
tagningsomgångar ökat. Här diskuteras

1076 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  12  •  1997

3 000

2 750

2 500

2 250

2 000

1 750

1 500

1 250

1 000

   750

   500

   250

       0
VT 92     HT 92    HT 93    VT 94    HT 94    VT 95    HT 95    VT 96     HT 96

Totalt
KI i första hand
PIL

Antal

Figur 1. Totala antalet sökande till
läkarutbildningen vid KI, hur många av
dessa som sökt KI i första hand, och hur
många av de förstahandssökande som

anmält sig för den lokala antagningen.
För att få delta i PIL krävs att man söker
KI i första hand. Detta var icke fallet vid
det första antagningstillfället.
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olika stegen vårterminen
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de individer som fått en bedömnings-
skillnad på mer än 2 på en 7-gradig ska-
la i de två intervjuerna, liksom de sö-
kande som bedömts som mindre lämpa-
de för läkarstudier. De intervjuare som
satt 2 eller lägre på skalan (= olämplig)
får redovisa sina motiv för detta. Vid nio
antagningstillfällen har sammanlagt
963 sökande intervjuats. Bland dessa
har psykologerna kunnat identifiera 44
(4,6 procent) personer som olämpliga,
lärarna 23 (2,4 procent).Vid samtliga
antagningar har den sökande måst upp-
nå minst 4,5 på den 7-gradiga skalan för
att komma in.

Jämförda grupper
I det följande redovisas en jämförel-

se mellan studerande som tagits in via
PIL och dem som motsvarande terminer
tagits in via Verket för högskoleservice
(VHS) avseende:

1. Resultat (godkänd/underkänd) på
kurser som ingår i läkarutbildningen
under de fyra första terminerna.

2. Antal studieuppehåll och dessas
orsaker.

3. Resultat på den ämnesövergripan-
de prekliniska tentamen som avslutar
termin 4. Den prekliniska sluttentamen
består av en skriftlig och en muntlig del
[2].

Vi har valt att dela in dem som anta-
gits centralt av VHS i två undergrupper,
nämligen:

Studerande antagna inom VHS be-
tygsgrupp, vari ingick studerande med
betyg från tre- eller fyraårigt gymnasi-
um, tvåårigt gymnasium, folkhögskola
samt studerande med utländsk gymna-
sieutbildning. De tre senare grupperna
är mycket små i förhållande till den
grupp som kommer från det tre-/fyra-
åriga gymnasiet.

Studerande antagna inom VHS prov-
grupp, dvs de som intagits med hänsyn
till uppnådd poäng på högskoleprovet
(max 2,0) i kombination med poäng för
arbetslivserfarenhet (max 0,5).

Resultat
Sammanlagt har nio antagningsom-

gångar genomförts via PIL med början
vårterminen 1992.

Av Figur 1 framgår att det är flera sö-
kande till höstterminer än till vårtermi-
ner. Från vårterminen 1994 skedde en
viss minskning av antalet sökande bero-
ende på att det blev känt bland sökande
vilka poäng som krävdes på högskole-
provet för att kallas till skriftligt prov.
Därefter har ingen minskning kunnat
konstateras av de sökande via PIL.

Figur 2 visar att det vanligtvis är en
manlig dominans inför det skriftliga
provet, vilket kan förklaras av att hög-
skoleprovet har en tendens att gynna
männen [3]. Däremot sker en utjämning
efter det skriftliga provet och till inter-

vjun. Ytterligare en förändring till för-
mån för de kvinnliga studenterna sker
efter intervjuomgången och avspeglar
sig i sammansättningen av de slutgiltigt
antagna. Bland sökande via VHS kom-
mer i regel flera kvinnor som kommer
in via betyg och flera män via högsko-
leprov. KI antar ca 25 sökande från be-
tygsgruppen och ca 15 från högskole-
gruppen per termin. För att antas på en-
bart gymnasiebetyg krävs 4,9–5,0; på
högskoleprov 1,9–2,0. Betygen för
PIL-antagna varierade mellan 3,0 och
4,9 höstterminen 1996 (Figur 3).

När det gäller den sociala rekryte-
ringen till gruppen som blivit antagen
enligt PIL i jämförelse med den grupp
som kommit in på grund av goda betyg
från gymnasiet eller hög poäng på hög-
skoleprovet föreligger ingen skillnad
[4].

Vår undersökning visar att de stude-
rande som antagits lokalt till läkarut-
bildningen vid KI presterade mycket
goda resultat under de fyra första termi-
nerna. Genom den prekliniska tenta-
men kan vi avgöra hur studenterna har
kunnat tillgodogöra sig utbildningens
teoretiska avsnitt, och de lokalt antagna
har presterat praktiskt taget identiska
resultat som de centralt antagna. Den
farhåga som initialt fanns, dvs att de lo-
kalt antagna på grund av sämre gymna-
siebetyg skulle prestera sämre resultat
än den centralt antagna betygsgruppen,
tycks således obefogad.

Det är framför allt när det gäller stu-
dieuppehåll som skillnader finns mel-
lan lokalt respektive centralt antagna
studerande (Tabell I). De studieuppe-
håll som man vill undvika är naturligt-
vis de två först nämnda av i tabellen
uppräknade orsaker, dvs ett slutgiltigt
studieavbrott eller ett uppehåll på grund
av resttentor. Här var bortfallet i PIL-
gruppen 6 procent, betygsgruppen 9

procent och i provgruppen 27 procent.
De flesta som avbrutit sina studier vid
KI har flyttat till annan studieort. Om vi
i stället ser till hur många som följt stu-
dieplanen är det i PIL-gruppen 76 pro-
cent, i betygsgruppen 72 procent och i
provgruppen 66 procent.

Två faktorer som torde ha betydelse
skall nämnas. Den ena är att den grupp
studerande som blivit centralt antagen,
och fått tillgodoräkna sig arbetslivspo-
äng, har en högre genomsnittsålder vid
antagningen än de lokalt antagna. Deras
sociala tillvaro är annorlunda; de har
ofta hunnit bilda familj och börjat för-
värvsarbeta innan de påbörjat läkarut-
bildningen, vilket naturligtvis inkräktar
på den disponibla studietiden.

Den andra faktorn av betydelse är att
studiemotivationen hos de lokalt antag-
na verkligen är stor. I en så lång och krä-
vande utbildning måste det kännas bra
att veta att man tillhör dem som tagits ut
på grund av sin speciella lämplighet för
yrket eller, som någon uttryckte saken,
»när man tvivlar på sin förmåga eller
har motgångar är det gott att veta att
man är utvald och bedömd som lämp-
lig».

De lokalt antagna sägs också vara
mer aktiva än övriga i kårsammanhang,
vilket gör att de innehar ett flertal för-
troendeposter såväl inom medicinska
föreningen som i utbildningsnämnden.

Nackdelar
Några nackdelar finns emellertid

med en lokal antagning. Hela urvals-
proceduren är omfattande och dyr.
Kostnaderna måste emellertid vägas
mot de stora ekonomiska utgifter som är
förenade med att studerande hoppar av
en utbildning. Samhällskostnaden för
ett tidigt studieavbrott är avsevärd när
det gäller läkarutbildningen.

En annan nackdel är den stora ar-
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Tabell I. Orsaker till studieuppehåll i olika antagningsgrupper. Siffror inom parentes utgör pro-
cent av det totala antalet studenter i respektive grupp. Antalet studenter och antalet uppehåll är
inte desamma beroende på att samma student kan ha gjort flera uppehåll.

Antagnings- Antal Antal
grupp uppehåll studenter Orsak

PIL 61(30) 52(26) Avbrutit studierna 5(2)
n=201 Resttentor  8(4)

Andra studier 6(3)
Utbytesstudier 4(2)
Värnplikt 3(1)
Barn/graviditet 3(1)
Sjukdom 3(1)

Betyg 74(35) 58(27) Avbrutit studierna 7(3)
n=211 Resttentor 13(6)

Utbytesstudier 4(2)
Värnplikt 3(1)
Barn/graviditet 4(2)
Sjukdom 3(1)

Prov 66(72) 41(45) Avbrutit studierna 3(3)
n=92 Resttentor 22(24)

Barn/graviditet 5(5)
Sjukdom 6(7)



betsbörda som läggs på de lärare/läkare
som deltar. På grund av att vissa ansök-
ningstider, som vi inte kan påverka,
måste följas är det nödvändigt att ge-
nomföra hela antagningsprocessen un-
der en mycket begränsad tid. Det kan
vara svårt att göra sig ledig från alla
andra uppgifter just då. Trots detta har
bortfallet i lärar-/läkargruppen under de
fem år som PIL funnits varit mycket
litet, vilket tyder på att de som deltagit
prioriterat denna verksamhet högt. Det-
ta i sin tur har haft stor betydelse för
kompetensen i gruppen, som successivt
har ökat.

En annan fråga är om denna typ av
urval kan komma att begränsa möjlig-
heten för de stora, ibland något udda,
forskarbegåvningarna att komma in på
utbildningen. I och med att den särskil-
da linjen LÄFO finns förefaller dock
denna farhåga inte motiverad. Intervju-
erna för antagning till LÄFO tar sär-
skild hänsyn till egenskaper av betydel-
se för framgång i forskning, t ex kreati-
vitet och analysförmåga. För övrigt vet
vi egentligen inte heller om den bredda-
de basen för urval är till nackdel för den
samlade forskningen. Möjligen kan en
viss förskjutning ske mellan forskning-
ens intresseinriktningar. Det vore inte
helt otänkbart att en eventuell förskjut-
ning skulle gå från preklinisk till klinisk
forskning.

Det har också framförts synpunkter
på att urvalsprocessen enligt PIL skulle
gynna de kvinnliga studerande. Vi vet
att vissa förskjutningar mellan könen
sker i de olika urvalsstegen. Hittills har
emellertid dessa förskjutningar i allt vä-
sentligt utjämnats. Manliga studerande
har genomsnittligt högre poäng på hög-
skoleprovet, de kvinnliga tycks klara in-
tervjusituationen något bättre. De vår-
dande egenskaper som man bl a försö-
ker ta fram i intervjun är nog egenska-
per som är lättare skönjbara hos kvinn-
liga studerande än hos manliga.

Metoden fungerar
Sammanfattningsvis kan vi konsta-

tera att den lokala antagningen såsom vi
bedrivit den på KI varit framgångsrik.
De studerande själva har haft nästan en-
bart positiva kommentarer till verksam-
heten, och motsvarande tongångar har
hörts i många sammanhang ute på insti-
tutioner och kliniker som har studeran-
de antagna enligt olika modeller.

Naturligtvis är det viktigt med en
fortsatt uppföljning för att mäta den kli-
niska lämpligheten. Detta har gjorts un-
der höstterminen 1996 och under våren
1997, när de först antagna enligt PIL
kommit fram till slutet av läkarutbild-
ningen. Det är kanske framför allt då
som vi kan förväntas se skillnader. Mo-
tivationen, den empatiska förmågan
och det allmänna goda omdömet är

egenskaper som intervjuarna i den loka-
la antagningen har försökt att värdera.
Andra egenskaper som självständighet,
social medkänsla och ansvarstagande
visar sig först när vederbörande varit
ute som läkare en tid.

Vi är dock övertygade om att vi ge-
nom detta noggranna urvalsförfarande
får väl lämpade och motiverade studen-
ter till läkarutbildningen.
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