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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

För tillträde till undervisning och examination krävs godkänt resultat i obligatoriska kurser om minst 150 hp
inom juristprogrammet.
Kursens uppläggning
Provkod
0100

Benämning
Medicinsk rätt

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursens avser att analytiskt behandla och belysa den medicinska rätten i hela dess vidd, dvs. rättsliga aspekter
på hälso- och sjukvården och annan medicinsk verksamhet, såsom biomedicinsk forskning,
läkemedelsområdet och vissa hälsoskyddsfrågor. I detta ingår bland annat kraven på hälso- och sjukvården
och dess personal, patientens rättsliga ställning, hälso- och sjukvårdssekretess, regelverket kring medicinsk
forskning, reproduktiv hälsa, vård i livets början och slut samt tvångsvård av psykiskt sjuka patienter. Då
medicinsk rätt befinner sig i skärningspunkten mellan olika rättsliga discipliner, kommer kursen spänna över
flera rättsområden såsom statsrätt, förvaltningsrätt, socialrätt och mänskliga rättigheter.
Syftet med kursen är att skapa förutsättningar för studenterna att inta ett analytiskt och kritiskt perspektiv på
det medicinrättsliga regelverkets innehåll och tillämpningsområden. Det innebär att studera gällande reglers
utformning och genomförande, samt att särskilt diskutera rättsliga gränsdragningar, dilemman och
utmaningar, bland annat till följd av den snabba medicin(tekniska) utvecklingen. Den medicinska rättens
innehåll och omfattning är till viss del präglad av andra vetenskaper såsom medicin och etik. Därför berörs
även interaktionen mellan juridiken och dessa vetenskaper. Fokus i kursen ligger på dagsaktuella
medicinrättsliga frågor som knyter an till den praktiska tillämpningen på det medicinrättsliga området.
Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- visa fördjupad kunskap om och förståelse av den centrala medicinska rätten
Färdighet och förmåga
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Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- visa fördjupad förmåga att identifiera kvalificerade medicinrättsliga problem och frågeställningar
- visa fördjupad förmåga att genom tillämpning av medicinrättsliga regler och kvalificerade
juridiska bedömningar, självständigt och kritiskt analysera medicinrättsliga problem och frågeställningar i
praktiskt förekommande situationer och
- visa fördjupad förmåga att inom givna tidsramar planera och författa en promemoria innehållande
kvalificerade analyser inom det medicinrättsliga området.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
– visa förmåga att självständigt och kritiskt bedöma och värdera den centrala medicinska rätten och dess
förhållande till medicin och etik.
Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och obligatoriska case-baserade seminarier, där studenterna får i
uppgift att enskilt och i grupp lösa medicinrättsliga problem utifrån fiktiva fallbeskrivningar. Undervisning
ges även i form av handledning för författandet av en promemoria. Viss undervisning kommer att vara
webbaserad. I kursen ingår även ett obligatoriskt studiebesök till en myndighet som arbetar med medicinsk
rätt
Kunskapskontroll och examination

Examination sker genom författande och presentation av en PM-uppgift som bedöms tvågradigt (godkänt
alternativt underkänt) samt en skriftlig hemtentamen. En för sent inlämnad PM-uppgift respektive
hemtentamen rättas inte. Varje student måste närvara vid minst 85 % av seminarierna samt få godkänt på PMuppgiften för att få tentera kursen.
Tillåtna hjälpmedel vid tentamen och betygskriterier specificeras i kursbeskrivningen.
Närvaro vid redovisningarna av PM-uppgiften är obligatorisk. Kursföreståndaren kan dock meddela en
generell dispens från närvarokravet enligt de av Juridiska fakultetens utbildningsutskott beslutade
föreskrifterna för examination. Närvarokravet anges i kursbeskrivningen. Dispens från närvarokravet
avseende lektionen då den egna PM-uppgiften presenteras medges inte.
Betygsgraderingen görs på grundval av salstentamen. För övriga examinationsformer används endast betygen
godkänd (G) respektive underkänd (U).
Studerande som underkänts vid ordinarie tentamenstillfälle bereds tillfälle till omtentamen. Student som
underkänts två gånger av samma examinator har rätt att kräva annan examinator vid ytterligare försök. Det
gäller dock inte om särskilda skäl talar emot att en annan examinator ska utses.
Som slutligt betyg på kursen används något av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm
godkänd (BA), Godkänd (B) eller Underkänd (U).
Student som begär det har rätt att få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala. Begäran ska
framställas av studenten före examinationstillfället på så sätt som fastställs av Juridiska institutionen. Betyget
enligt den sjugradiga betygsskalan gäller i sådant fall istället för det ordinarie betyget. Som godkänt betyg
enligt den sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A (Utmärkt), B (Mycket bra), C (Bra), D
(Tillfredsställande) eller E (Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) eller F (Helt otillräckligt).
En student med intyg om särskilt pedagogiskt stöd utfärdat av Stockholms universitet har möjlighet att få
anpassad examination.
Övrigt

Fullgjorda obligatorier gäller i två år. Det gäller även i fråga om student som avregistrerar sig från kursen
genom ett tidigt avbrott.
En student har rätt att under en period om två år efter förstagångsregistreringen åberopa de obligatoriekrav
som gällde enligt den vid tiden för registreringen aktuella kursplanen. Efter två år ska obligatoriekravet enligt
den senast reviderade kursplanen gälla.
Ikraftträdande
Dessa bestämmelser träder i kraft den 16 januari 2023.
Kurslitteratur
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Kurslitteratur fastställs av prefekten. För information om kurslitteratur hänvisas till kursens hemsida och
kursbeskrivning. Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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