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Institutitionen för klinisk vetenskap,
intervention och teknik (CLINTEC)

Lika villkor för studenter
Om något händer dig
Du som anser att du blivit diskriminerad på grund av kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, ålder, religion eller annan
trosuppfattning eller funktionshinder kan vända sig till någon som är anställd på
Karolinska Institutet (KI), till exempel lärare, studievägledare, programdirektör,
prefekt eller administratör.
Det finns inte några formella krav på hur en anmälan ska se ut men en skriftlig
redogörelse är ofta ett bra sätt för att påtala upplevda trakasserier eller
diskriminering.
Studerande vid Karolinska Institutet omfattas av de delar av
diskrimineringslagen som rör likabehandling av studenter. Det betyder att
Karolinska Institutet har utredningsskyldighet om det föreligger misstanke om
diskriminering eller trakasserier. Utredningen ska ske skyndsamt, dokumenteras och
följas upp. Om du berättar för någon företrädare för Karolinska Institutet, är KI alltså
enligt lag skyldig att utreda händelsen. Om du vill att händelserna ska utredas är det
viktigt att känna till att du inte kan vara anonym.
Du kan påtala trakasserier genom KI:s rapporteringssystem för incidenter. Där finns
en ingång för studenter samt en möjlighet att göra en anonym anmälan.
Om du vill söka stöd eller diskutera det som har hänt innan du vet om du vill att det
ska vidare till en utredning kan du vända dig till:
• Medicinska föreningen https://ki.se/utbildning/bli-medlem-i-medicinskaforeningen
• Studenthälsan https://ki.se/utbildning/studenthalsan
• Studentombudet https://ki.se/utbildning/studentombudet
Några råd till dig som har blivit utsatt:
• Det är du som känner dig utsatt som avgör om handlingen eller beteendet är
ovälkommet.
• Reagera genast om du känner dig utsatt genom att söka hjälp och stöd.
• Klargör för den som har utsatt dig att beteendet är ovälkommet från din sida.
• I fall av upplevd diskriminering kan du som student göra en anmälan direkt
till diskrimineringsombudsmannen, (DO). En anmälan till DO kan du göra
parallellt med en anmälan till KI.

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) | Karolinska Institutet
Alfreds Nobels Allé 8 | 141 52 Huddinge | vxl: 08- 524 800 000 | www.ki.se/clintec

