
 

 
 

Information om dispens för 
studenter på 
sjuksköterskeprogrammet 

Läs igenom informationen nedan innan du 

ansöker om dispens. Förmodligen behöver du 

inte ansöka om dispens. Om du uppfyller 

behörighetskraven ska du inte ansöka om dispens 

– då kan du fortsätta på nästa termin. 

Behörighetskraven för varje termin finns i 

itslearning under Grupper > Institutionen för 

vårdvetenskap. 

Vad är dispens?  

För varje termin på sjuksköterskeprogrammet 

gäller vissa behörighetskrav. Om du inte 

uppfyller behörighetskraven för den kommande 

terminen (termin 2 till 6) kan du normalt inte 

påbörja den terminen. Att ansöka om dispens 

betyder att du ansöker om att få undantag för ett 

eller flera av behörighetskraven. Dispens ges 

bara i vissa fall. Läs mer nedan. 

När kan jag få dispens?  

En högskola ska göra undantag från något eller 

några behörighetsvillkor om du som sökande har 

förutsättningar att tillgodogöra dig den sökta 

utbildningen – i ditt fall nästa termin. Högskolan 

tillämpar reglering i 7 kap. 3 § 

högskoleförordningen (1993:100). 

För varje behörighetskrav behöver du med andra 

ord kunna visa att du har kunskaper som 

motsvarar det moment eller den kurs som ingår i 

behörighetskravet för kommande termin eller 

kurs, till exempel med intyg från arbetsplats, 

kursresultat etc. 

Om du vid en samlad bedömning anses ha 

faktiska förutsättningar att tillgodogöra dig 

utbildningen och ta igen de utbildningsmoment 

som saknas, kan du beviljas undantag från 

behörighetsvillkoren. 

När kan jag inte få dispens? 

Undantag från behörighetskraven kan inte ges 

utifrån personliga skäl som gjort att du inte 

uppfyller behörighetskraven, eller för att du 

önskar komma vidare i programmet. Högskolan 

fokuserar på hur du kan kompensera bristen 

snarare än varför du inte har uppnått 

behörighetskraven. 

Om du inte har kunskaper motsvarande 

behörighetskraven för nästa termin behöver du 

ta ett uppehåll i dina studier (dock ej ansöka om 

studieuppehåll) och kontakta studierektorn för 

att få hjälp med din studieplan. När du har blivit 

behörig ska du ansöka om återupptagande för att 

kunna fortsätta dina studier. 

När är det dags för mig att ansöka om 

dispens? 

Varje termin får du information via itslearning 

när det är möjligt att ansöka om dispens inför 

den kommande terminen och när sista 

ansökningsdag är. Informationen kommer i april 

inför höstterminen och i november inför 

vårterminen. 

Hur ansöker jag? 

Du ansöker via den digitala blanketten som du 

hittar på studentwebben under Dispens från 

behörighetskrav. Den digitala blanketten för 

ansökan om dispens är bara tillgänglig under 

ansökningsperioden – se informationen på 

itslearning.  

Vad händer efter ansökan? 

Beslut om din ansökan om dispens kommer 

inom 3-5 veckor till din e-post. Om din ansökan 

har blivit beviljad kan du påbörja den termin du 

ansökte om dispens för. Du ska då registrera dig 

som vanligt i Ladok. Det är fortfarande viktigt 

att bli klar med de moment du har kvar så att du 

inte blir spärrad till nästkommande termin. 

Om du får avslag på din ansökan kan du inte 

påbörja nästa termin. Istället ska du kontakta 

studierektorn och ta igen de moment eller kurser 

du saknar för att kunna återuppta dina studier 

terminen efter. Du ska inte ansöka om 

studieuppehåll, men när du har blivit behörig ska 

du skicka in en ansökan om återupptagande av 

studier. Mer information om vad du ska göra om 

du får avslag på din dispensansökan kommer i 

samband med beslutet. 

Om du har fått avslag men ändå blir behörig till 

terminsstarten ska du kontakta 

utbildningsstod@mchs.se så snart som möjligt 

för att kunna bli registrerad. 
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