Utbytesstudier inom läkarprogrammet

Vad man kan läsa vid de nordiska lärosätena
Nedan ges exempel på vad man kan läsa vid de nordiska lärosätena. Observera att förändringar kan
ske, och det är viktigt att man kontaktar respektive lärosäte innan ansökan för att stämma av. Sista
ansökningsdag för ansökan om Nordplusstipendium är 15 augusti för studier på HT och 15 januari för
studier på VT.

DANMARK

Aarhus universitet erbjuder kursen "The International Semester: Paediatrics, Obstetrics and
Gynaecology" på engelska (motsvarande vår T10). I övrigt kan man ansöka om att följa deras
ordinarie kursutbud (på danska).
Vid Köpenhamns universitet kan man (med reservation för ev. ändringar) läsa kurserna
oftamologi, oto-rhino-laryngologi, dermatologi, internmedicin och kirurgi på engelska och,
om man förstår, också följa kurser på danska. I Köpenhamn kan de tyvärr inte hjälpa till med
bostad för nordiska studenter.
Vid Syddansk universitet Odense kan du som KI-student att kunna följa deras ordinarie
kursutbud (på danska).

FINLAND

Vid Universitetet i Helsingfors håller de på att uppdatera möjligheter för utbytesstudenter.
Se deras webb för senaste information.
Vid University of Eastern Finland erbjuds framförallt kliniska rotationer på engelska,
framförallt inom internmedicin och kirurgi men även anestesi och pediatrik går att söka.
Flera kurser ges också på engelska, bl.a. neurologi och pediatrik.
University of Oulo erbjuder både kurser och kliniska rotationer på engelska. Du kan
också göra ditt projektarbete i Oulu.
University of Tampere erbjuder både kurser och kliniska rotationer på engelska.
University of Turku har begränsade möjlighet att erbjuda kliniska rotationer och kurser, inom
bl.a. dermatologi, farmakologi, psykiatri, neurologi, oftamologi, ORL och kirurgi.

ISLAND

KI har ett utbytesavtal med Háskóli Íslands, Reykjavik, men under de närmaste åren kan de
tyvärr inte ta emot KI-studenter pga platsbrist på sjukhuset.
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NORGE

Norges teknisk-naturveitenskapelige universitet i Trondheim erbjuder en termins
"mor/barnkurs" på engelska. Bostad finns för utbytesstudenter, men kan ej garanteras.
Vid Universitetet i Bergen erbjuds kurser inom gynekologi, obstetrik och pediatrik (MED9/9th
semester, delvis motsvarande KIs T10) på engelska; i övrigt är all utbildning på norska. MED7
innehåller t.ex. momenten neurologi, oftalmologi, otorhinolaryngology samt psykiatri (jämför
KIs T9). Kan man norska kan man även följa med i den norska undervisningen, samt göra
kliniska rotationer på sjukhus.
Universitetet i Oslo har inte möjlighet att ta emot studenter som bara vill göra kliniska
placeringar på sjukhus, utan du måste följa en av deras kurser - på norska eller engelska. På
kursen MED5600/Module 6 erbjuds kurser inom gynekologi, obstetrik och pediatrik (delvis
motsvarande KIs T10) på engelska; i övrigt är all utbildning på norska.
Universitetet i Tromsö ger en internationell termin på höstterminen (MED2520/25 ECTS),
som bl.a. innehåller obstetrik/gynekologi, pediatrik och geriatrik. Undervisning sker på
engelska. Utöver detta erbjuds kliniska rotationer på mellan 2-16 veckor, framförallt inom
kirurgi och internmedicin men även andra ämnesområden kan fungera

