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LÄKAREXAMEN 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN MEDICINE 

 

1 Fastställande 

Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 2023-01-27 och ersätter 
tidigare examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-287-15. 

2 Nivå 

Avancerad nivå 

3 Mål 

3.1 Beskrivning av utbildning på berörd nivå 

Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §. 

3.2 Mål enligt nationell examensbeskrivning 

De nationella målen för examen återfinns i högskoleförordningens bilaga 2. 

4 Krav för examen 

4.1 Omfattning 

Denna examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 360 
högskolepoäng (hp). 

4.2 Självständigt arbete (examensarbete) 

För denna examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha 
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 
högskolepoäng på avancerad nivå inom ett för utbildningen relevant 
område. 
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4.3 Övriga krav 

För examen krävs, förutom det självständiga arbetet, följande kurser: 

Introduktion till läkarutbildningen1 3 hp 

Cellens struktur och funktion 27 hp 

Organsystemens struktur och funktion 46,5 hp 

Attack och försvar 13,5 hp 

Sjukdomslära, symptom och diagnostik 30 hp 

Klinisk förberedelsekurs 30 hp 

Klinisk medicin 1 30 hp 

Klinisk medicin 2 30 hp 

Klinisk medicin 3 30 hp 

Klinisk medicin 4 30 hp 

Klinisk medicin 5 30 hp 

Klinisk medicin 6 15 hp 

Valbar(a) kurs(er) på avancerad nivå som är relevant mot målen  
för läkarexamen, inklusive minst 4,5 hp i verksamhetsintegrerat  
lärande  15 hp 

5 Övergångsregler 

Enligt förordning (2019:161) om ändring i högskoleförordningen 
(1993:100) gäller att den som före den 1 juli 2021 har påbörjat en utbildning 
till en läkarexamen enligt de äldre bestämmelserna har rätt att slutföra sin 
utbildning för att få en läkarexamen enligt de äldre bestämmelserna, dock 
längst till och med utgången av december 2029. 

Den som före den 1 juli 2021 har antagits till en utbildning till en 
läkarexamen enligt de äldre bestämmelserna men fått anstånd till tid 
därefter med att påbörja utbildningen, ska anses ha antagits till en 
utbildning till en läkarexamen enligt de nya bestämmelserna. 

Studenter som påbörjat sin utbildning för en läkarexamen om 330 
högskolepoäng enligt äldre bestämmelser före 2021-07-01 har rätt att få 
examen enligt tidigare examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-287-15. 

 

 

1 Kan ersättas av kursen Introduktionskurs 3 hp 


