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Remissvar: Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer sen? (SOU 2019:50)
Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, en
ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening. Vårt syfte är att verka för förbättrad hälsa och
sjukvård genom att främja vetenskap, utbildning, etik och kvalitet. SLS har getts möjlighet att yttra sig
över rubricerade föreskrifter och vill lämna följande synpunkter.
SLS har inte fått betänkandet på remiss men vill härmed lämna ett svar. Beredningen av SLS svar har i
huvudsak skett i SLS delegation för utbildning.
SLS delar utredarnas syn på allvaret i att lärosätena i ökad omfattning behöver återkalla
antagningsbeslut pga ökad omfattning av vilseledande uppgifter såsom ”fuskresultat” från
högskpleprovet och förfalskade betyg. Vidare ser vi det som lika allvarligt att en ökad rapportering om
fusk under studierna förefaller att öka. Fusk är aldrig acceptabelt, men blir än mer allvarligt i
utbildningar som i sin förlägning leder till att allmänhten kan drabbas såsom i vårdyrkena.
SLS tycker att utredarna på ett mycket bra sätt lyft fram frågeställningarna i sin utredning, men delar
inte de avgörande förslagen vilket vi valt att kommentera nedan i utredningens förslag under
repsektive rubrik i kapitel 6 i utredningen. Efter detta kommer några kommntarer på utredningens
författningsförslag i kapitel 1.

Kap. 6 Förslagen
6.1 Det författningsregleras att betyg kvarstår vid återkallelse av antagning
SLS delar inte utredarnas förslag utan anser att vid återkallelse av antagning skall även återkallande av
godkända betyg ske. Det finns flera skäl till detta ställningstagande. Att genom vilseledande bli
antagen till en utbildning innebär för samhällets del att en annan mer meriterad individ inte får
möjlighet att studera. Vidare måste det anses vara moraliskt förkastligt att ta sig in på en utbildning på
detta sätt, vilket är viktigt att beivra inte minst med tanke på att dessa individer i framtiden kan komma
att fatta beslut som berör andra människor, inte minst inom hälso- och sjukvården. Vi vill också, vilket
nämnts i utredningen, poängtera den risk som finns för att en individ genom vilseledande tar sig in på
en utbildning och trots återkallelse av antagning erhåller högskolepoäng som kan tillgodoräknas vid
annat lärosäte och på detta sätt sätter i system att ta sig igenom en utbildning som individen inte är
berättigad att genomgå.
6.2 En tidsgräns för återkallande av antagning införs
SLS är tveksam till en tidsgräns. Enligt resonemanget som förts ovan kan vi inte anse att läkarexamen
enligt nuvarande utbildning om 5,5 år, skulle anses kunna kvarstå. Än mindre i den kommande
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