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SAHLGRENSKA AKADEMIN 

PM 
Övergångsregler med anledning av införandet av det nya läkarprogrammet M2LP6 
 
Inledning 
Då en ny sexårig läkarutbildning startar höstterminen 2021 är det nödvändigt med övergripande regler 
för att ha en tydlig och enhetlig hantering av studenter som av olika anledningar behöver fortsätta sina 
studier i det nya programmet trots att de antagits i det äldre.  
 
Det nuvarande programmet, som har sista antagningen vårterminen 2021, med utbildningskod 
M2LÄK, startade hösten 2007 vid Sahlgrenska akademin. Enligt promemorian En sexårig utbildning 
för läkarexamen ska universitetet så långt det är möjligt erbjuda studenter antagna till M2LÄK att ta 
examen enligt de nya bestämmelserna.  
 
Studenter antagna till nuvarande läkarprogram M2LÄK 
Det nya programmet har en utbildningskod M2LP6, och nedanstående regelverk beskriver hur 
övergång ska ske mellan dessa två utbildningar. Studenter antagna till M2LÄK kan ansöka om 
övergång till M2LP6 genom en kursplatsansökan. Detta kan ske tidigast till termin 3 såvida det inte 
föreligger särskilda skäl (studieuppehåll med platsgaranti). Detta innebär att hela termin 1 och 2 på 
M2LP6 måste kunna tillgodoräknas. Detta uppnås när en student slutfört hela termin 1 och 2 samt 
fysiologikursen på termin 3. 
 
Vid kursplatsansökan delas studenter in i olika prioriteringsgrupper i enlighet med Beslut om regler 
för kursplatstilldelning och prioriteringsordning för återupptagande av studier GU 2019/1743. 
Sökande rangordnas vid behov även inom samma prioriteringsgrupp utifrån avklarade högskolepoäng 
inom respektive program. Studenter antagna till M2LÄK har inga högskolepoäng inom M2LP6. För 
dessa studenter bestäms antal högskolepoäng enligt följande: Det antal högskolepoäng inom M2LÄK 
som kan tillgodoräknas fram till den termin ansökan avser. Vid lika antal högskolepoäng tillämpas 
lottning. Studenter som har möjlighet att följa en ordinarie studiegång inom M2LÄK kan söka 
kursplats på M2LP6 men prioriteras då efter alla andra sökande. Ordningen för kursplatstilldelning 
inom M2LP6 är följande: 
 
Platsgaranti har studenter som: 
 

• följer en ordinarie studiegång på M2LP6 eller har beviljats studieuppehåll med platsgaranti 
• är antagna till M2LÄK och som beviljats studieuppehåll med platsgaranti till en tidpunkt då 

den termin de ska återvända till inte längre ges inom M2LÄK 
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Prioriteringsgrupper för studenter utan platsgaranti: 
 

1. Studenter från M2LP6 och M2LÄK som efter att ha varit spärrade uppfyller 
förkunskapskraven och följer en individuell studieplan. För M2LÄK-studenter gäller att de 
inte längre har möjlighet att följa en ordinarie studiegång inom M2LÄK. 

2. Studenter som vid ansökan till närmast föregående tillfälle blivit bortlottade trots maximalt 
antal högskolepoäng. 

3. Studenter med uppehåll utan platsgaranti.  
4. Studenter antagna till M2LÄK som har möjlighet att följa en ordinarie studiegång inom detta.      

 
Vid konkurrens om platser prioriteras studenter i grupp 1 före studenter i grupp 2 och så vidare ner till 
grupp 4. Då alla studenter inom en grupp inte kan erbjudas plats tillämpas prioritering inom gruppen 
utifrån avklarade högskolepoäng enligt ovan. 
 
Studenter antagna till äldre läkarprogram VLÄKA och MLÄKY 
Studenter som saknar antagning till M2LÄK men har en programantagning till MLÄKY och/eller 
VLÄKA kan inte söka kursplats för övergång till det nya programmet. De hänvisas till att göra klart 
sin läkarexamen under tiden som kurser inom M2LÄK ges. För att bli antagna till M2LP6 måste dessa 
studenter ansöka på nytt via www.antagning.se   
  
Kurser inom M2LÄK avvecklas successivt  
Enligt promemorian har studenter antagna till de gamla programmen rätt att ta ut en examen enligt de 
äldre bestämmelserna fram till och med utgången av 2029. Kurserna inom M2LÄK kommer succesivt 
att fasas ut i takt med att det nya programmet startar. Detta möjliggör att studenter kan examineras på 
gamla kurser så länge det finns möjlighet för dem att få en examen enligt de äldre bestämmelserna.  
  
För kurser inom M2LÄK gäller följande. När en kurs ges för sista gången har student rätt till totalt 
sex teoretiska examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle). 
Vad gäller obligatoriska moment och VFU ges möjlighet till totalt tre examinationstillfällen (inklusive 
ordinarie examinationstillfälle). De examinationstillfällen som ges utöver de ordinarie tillfällena 
kommer att erbjudas under ett år från det att sista kurstillfället genomförts.   
  
Anstånd 
Studenter antagna till M2LÄK som ansöker om anstånd inför kursstart VT21 ska beviljas detta, om 
skäl enligt högskoleförordningen finns. De bör då innan beslut fattas informeras om att det är ett nytt 
program som blir aktuellt då studierna påbörjas. 
 
Tillgodoräknande 
Tillgodoräknande ska alltid ske vid övergång från M2LÄK till M2LP6. Vissa studenter som är 
antagna till M2LÄK kan ha fått kurser från äldre program tillgodoräknade eller har följt en studiegång 
där dessa kan ingå i examen tillsammans med M2LÄK-kurser. För dessa äldre kurser måste en ny 
prövning av tillgodoräknande göras i förhållande till kursmålen inom M2LP6. Eftersom kursinnehåll 
ändras över tid är det inte säkert att kurser från VLÄKA och MLÄKY kommer att kunna 
tillgodoräknas inom M2LP6 
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