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UHRFS 2019:2 
Utkom från trycket 
den 18 januari 2019. 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och 
högskolerådets föreskrifter (UHRFS 
2013:2) om områdesbehörigheter;

beslutade den 11 januari 2019. 

Universitets och högskolerådet föreskriver med stöd av 7 kap. 9 a och 10 a 
§§ högskoleförordningen (1993:100) samt 5 kap. 2 b och 2 c §§ förordningen 
(1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet att 1 § och bilaga 3 i rådets 
föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter ska ha följande lydelse. 

1 §1 Av 7 kap 9 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att 
områdesbehörigheterna består av behörighetskurser och meritkurser. Av 
högskoleförordningen framgår också att områdesbehörigheterna gäller för 
utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare. 
Områdesbehörigheterna som gäller framgår av bilaga 1 enligt följande. 

1. För utbildning i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning 
som påbörjas efter den 30 juni 2011 respektive 30 juni 2012 anges den 
särskilda behörigheten i avdelning A. 

2. För kursplaner i gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning 
som infördes hösten 2000 respektive den 1 juli 2001, anges de 
områdesbehörigheter som gäller i avdelning B. 

3. I avdelning C anges de områdesbehörigheter som gäller sökande 
med betyg enligt de kursplaner som infördes i gymnasieskolan och i 
gymnasial vuxenutbildning den 1 juli 1992 och den 1 juli 1994. 

4. I avdelning D anges de områdesbehörigheter som gäller äldre 
gymnasieformer. 

Den sökande ska ha fått ett godkänt betyg på de kurser på 
gymnasieskolans program och inom gymnasial vuxenutbildning (efter den 
30 juni 2012 kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå) som anges i 

1 Senaste lydelse UHRFS 2013:2. 
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områdesbehörigheterna. I ämnen och etappindelade ämnen i äldre 
gymnasieformer ska den sökande ha fått lägst betyget 3. 

En sökande med betyg i kurser eller ämnen från flera gymnasieformer 
ska följa den avdelning där den äldsta kursen, ämnet eller det 
etappindelade ämnet återfinns. 

1. Denna författning träder i kraft den 1 februari 2019.
2. Denna författning ska tillämpas första gången vid antagning till

utbildningar på grundnivå och avancerad nivå som börjar efter den 31 maj 
2019. 

På Universitets- och högskolerådets vägnar 

KARIN RÖDING 
Erica Finnerman 
(Avdelningen för analys, främjande 
och tillträdesfrågor) 
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Områdesbehörigheter för utbildningsprogram som vänder sig 
till nybörjare och som leder till en sådan yrkesexamen som 
anges i bilaga 2 (examensordningen) till högskoleförordning-
en (1993:100) och bilagan till förordningen (1993:221) för 
Sveriges lantbruksuniversitet2 

Utbildning som leder 
till 

Områdesbehörig
heter enligt 
avdelning A i 
bilaga 1 till denna 
föreskrift 

Områdesbehörig
heter enligt 
avdelningarna B, 
C och D i bilaga 1 
till denna 
föreskrift 

agronomexamen A3 eller A 11 3 eller 14 
apotekarexamen A13 13 
arbetsterapeutexamen A14 16 
arkitektexamen A3 3 
audionomexamen A14 16 
biomedicinsk 
analytikerexamen 

A12 12 

brandingenjörsexamen A9 9 
civilekonomexamen A4 4 
civilingenjörsexamen A9 eller A10 9 eller 10 
dietistexamen A14 16 
djursjukskötarexamen A14 15 
fysioterapeutexamen A15 17 
hippologexamen A14 15 
hortonomexamen A11 14 
högskoleingenjörsexamen A8 8 
juristexamen A1 1 
jägmästarexamen A11 14 
landskapsarkitektexamen A3 eller A11 3 eller 14 
landskapsingenjörsexamen A14 15 
lantmästarexamen A14 15 
logopedexamen A14 16 
läkarexamen A13 13 

2 Senaste lydelse UHRFS 2018:1. Ändringen innebär att utbildning som 
leder till djursjukvårdarexamen har tagits bort ur förteckningen och 
utbildning som leder till fysioterapeutexamen, som angivits två gånger i 
förteckningen, anges en gång. 
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förskollärarexamen 
och utbildning som 
leder till 
grundlärarexamen med 
inriktning mot arbete i 
fritidshem 

A6 a 6 a 

grundlärarexamen med 
inriktning mot arbete i 
förskoleklass  
och grundskolans 
årskurs 1–3 och 
utbildning som leder 
till grundlärarexamen 
med inriktning mot 
arbete i grundskolans 
årskurs 4–6 

A6 b 6 b 

ämneslärarexamen 
med inriktning mot 
arbete i grundskolans 
årskurs 7–9 och 
utbildning som leder 
till ämneslärarexamen 
med inriktning mot 
arbete i 
gymnasieskolan 

A6 c 6 c 

optikerexamen A13 13 
ortopedingenjörsexamen A8 8 
psykologexamen A5 5 
receptarieexamen A11 11 
röntgensjuksköterske-
examen 

A14 16 

sjukhusfysikerexamen A10 10 
sjuksköterskeexamen A14 16 
sjöingenjörsexamen A7 7 
sjökaptensexamen A7 7 
skogsmästarexamen A14 15 
skogsteknikerexamen A14 15 
socionomexamen A5 5 
studie- och 
yrkesvägledarexamen 

A6 6 

tandhygienistexamen A14 16 
tandläkarexamen A13 13 
tandteknikerexamen A14 16 
trädgårdsingenjörs-
examen 

A14 15 

veterinärexamen A13 13 
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