Utbytesstudier inom läkarprogrammet

Vad man kan läsa vid lärosätena utanför Europa
Nedan ges exempel på vad man kan läsa vid lärosätena utanför Europa.

AFRIKA

ETIOPIEN Addis Ababa University College of Health Science & Faculty of Medicine är det äldsta och
största medicinska universitetet i Etiopien. Undervisningsspråket är engelska, och utbytet
sker under SVK-perioden på T11. Du gör kliniska placeringar på avdelningarna inom
pediatrik, gynekologi, kirurgi och/eller internmedicin. Då det är ett utbyte i ett
låginkomstland, ser LINK helst att två KI-studenter åker samtidigt till Addis Ababa.
Utbytet sker under 8 veckor och under SVK-perioden.
Då detta är ett utbyte i ett låginkomstland LINK, ser gärna att två studenter reser
tillsammans. Det finns lokala handledare på plats, och för närvarande arbetar även
svenska läkare anknutna till KI vid COM.
Bahir Dar University ligger norr av Addis Ababa. Undervisningsspråket är engelska, och
utbytet sker under SVK-perioden på T11. Då det är ett utbyte i ett låginkomstland, ser
LINK helst att två KI-studenter åker samtidigt till Bahir Dar.
•

Utbytet sker under 10 veckor och under SVK-perioden

•

Du får ett stipendium om 20 000 kr

MALAWI Är du nyfiken på hur det är att studera och arbeta i ett låginkomstland? Har du planer på
att senare arbeta med globala hälsofrågor? Då kanske vårt nya utbytesavtal med
University of Malawi College of Medicine, som ligger i Blantyre, är intressant för dig.
Utbytet sker genom Linnaeus-Palme och du kan göra tre-fyra placeringar på olika
avdelningar, som senare tillgodoräknas som fördjupningsstudier/SVK på T11.
För att delta i LP är det bra om du har tidigare erfarenhet av vistelse i låg- och
medelinkomstländer, och LINK ser gärna att två studenter reser tillsammans. Det finns
lokala handledare på plats, och för närvarande arbetar även svenska läkare anknutna till
KI vid COM.
•

Utbytet sker under 10 veckor och under SVK-perioden

•

Du får ett stipendium om 20 000 kr
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UGANDA Makerere University ligger i Kampala, huvudstad i Uganda. Senior Clerkships i medicin,
kirurgi, pediatrik och obstetrik/ gynekologi ges om 8 veckor i taget löpande under hela
läsåret. Dessa fördjupningsstudier kan tillgodoräknas som SVK på T11. Universitetet
erbjuder möjlighet att göra kortare placeringar på landsortssjukhus och out patient
clinics. Då detta är ett utbyte i ett låginkomstland, ser LINK helst att två KI-studenter
åker samtidigt till Kampala.

ASIEN

INDIEN

Christian Medical Centre (CMC) ligger i Vellore, Kerala, sydvästra Indien. CMC har
funnits i mer än 100 år, och är ett av de mest eftertraktade medicinska lärosätena i
Indien, på grund av dess professionella syn på hälsovård och möjligheter till
praktik. Studenter har genomfört projektarbete inom infektion (bl.a. HIV) och
alternativmedicin samt kurs/kliniska rotationer inom primärvård, kirurgi och
obstetrik/gynekologi. Utbytet sker lämpligast under SVK-perioden på T11.
På grund av klimatet lämpar sig perioden november – mars bäst. Då det är ett utbyte i
ett låginkomstland, ser LINK helst att två KI-studenter åker samtidigt till Vellore.
Är du nyfiken på hur det är att studera och arbeta i ett låginkomstland? Har du planer
på att senare arbeta med globala hälsofrågor? Då kanske LINKs nya utbytesavtal
med Pravara Institute of Medical Sciences (PIMS) är är något för dig? Universitetet
ligger i Loni, ca 25 mil öster om Mumbai. Utbytet sker genom LinnaeusPalmeprogrammet (LP), och du kan göra tre-fyra placeringar inom följande
områden*, som senare tillgodoräknas som fördjupningsstudier/SVK på T11:
Community Medicine (Primary Health Care Centre, Tribal Centre, Mobile Clinics, Multidoagnostic Camps...) • Family Medicine • Forensic Medicine & Toxicology • General
Surgery & Reconstructive Surgery • Internal medicine (incl. Critical Care & Infectious
Diseases) • Laboratory Medicine (Pathology, Microbiology, Biochemistry) • Obstetrics
& Gynaecology • Orthopaedics (Accident & Trauma) • Paediatrics • Radiation
Oncology (all cancer patients are diagnosed and treated) • Ophthalmology
För att delta i LP är det bra om du har tidigare erfarenhet av vistelse i låg- och
medelinkomstländer, och LINK ser gärna att två studenter reser tillsammans. Det finns
lokala handledare på plats, och ofta är svenska läkare anknutna till KI i Loni, då
fysioterapiprogrammet vid KI länge har samarbetat med PIMS.
•

Utbytet sker under 10 veckor och under SVK-perioden

•

Du får ett stipendium om 20 000 kr
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JAPAN

Vid Keio University har du möjlighet att göra kliniska kurser genom deras International
Student Clinical Elective Program vid universitetets sjukhus mitt i Tokyo. Utbytet sker
på engelska och du väljer 8 veckor kliniska kurser på någon av de angivna
avdelningarna. Det är svårt att få plats på följande avdelningar: Cardiology, Nephrology,
Hematology, Gastroenterology, Neurology och Pulmonary, så undvik att söka dessa.
Däremot är det oftast smidigare att söka kliniska kurser inom de kirurgiska
avdelningarna.
Vid University of Tokyo har du möjlighet att göra kliniska rotationer i den äldst och
störst av Japans universitet. Utbytet sker på engelska och man gör kliniska rotationer
(2 x 4 veckor).

KINA |
HONG
KONG

Vid Chinese University of Hong Kong (CUHK) ges helt på engelska, och du gör dina
kliniska rotationer vid något av nedanstående avdelningar. Utbytesstudierna sker under
SVK-perioden på T11. För placering inom psykiatri krävs goda kunskaper i muntlig och
skriftlig kantonesiska, i övrigt räcker goda engelskkunskaper.De kliniska
rotationerna startar varje måndag, och du gör antingen 4 + 4 eller 8 veckor per
avdelning. Du kan välja bland följande placeringar*:
Accident & Emergency Medicine • Anaesthesia & Intensive Care • Anatomical &
Cellular Pathology • Chemical Pathology • Clinical Oncology • Imaging and
Interventional Radiology • Medicine & Therapeutics • Microbiology • Obstetrics &
Gynaecology • Ophthalmology & Visual Sciences • Orthopaedics & Traumatology •
Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery • Paediatrics • Psychiatry • Surgery

KINA

Vid Shanghai Jiao Tong University School of Medicine (SJTUSM) gör du dina
utbytesstudier under SVK-perioden på T11 genom kliniska rotationer på något av de till
SJTUSM anknutna sjukhusen i Shanghai. SJTUSM är specialiserade på framförallt
diabetesmedicin och bröstcancer men även plastikkirurgi och hematologi. Du kan också
välja att göra en rotation inom traditionell kinesisk medicin. Det finns ett stort och bra
pediatriskt sjukhus, och standarden på sjukhusen liknar den man ser i Sverige.
Rekommendationen är att man kommer och gör kliniska rotationer om minst 2
veckor/ämne. Du ska inte behöva kunna kinesiska för att göra ett utbyte i Shanghai.

OMAN

Sultan Qaboos University ligger i Muscat, Oman. Universitetet, med hög internationell
standard och modern pedagogisk metodik, har landets enda universitetssjukhus och de
flesta kirurgiska och medicinska specialiteter. Bl.a. kan nämnas ett organsystembaserat
curriculum, tidig patientkontakt, och integration av teori och praktik. Är du intresserad
av hematologi så är utbytesstudier vid SQU ett ypperligt tillfälle för dig att fördjupa dina
kunskaper i ämnet. Alla kurser ges på engelska, men det finns möjlighet att läsa en kurs
i arabiska under utbytet. KI-studenter har vanligtvis gjort 2-3 kliniska rotationer på
sjukhuset som senare tillgodoräknats som SVK på T11.
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SINGAPORE Vid National University of Singapore (NUS) gör du kliniska placeringar (clinical
postings). Utbytesstudierna sker under SVK-perioden på T11. Du måste skicka in
ansökan i mycket god tid, minst 8 månader innan önskad placeringsperiod, då det kan
vara svårt att få den placering man önskar. Om du söker utbyte till HT måste du skicka
in ansökan senast i mars. Försök att välja placeringar som inte är så populära, då det är
svårt att få plats just där. NUS rekommenderar att du INTE söker placeringar inom
följande områden: Infectious Diseases, Internal Medicine, O&G, Paediatrics and
Surgery. Utrusta dig med ett mycket gott tålamod och stor flexibilitet.
VIETNAM

Vid Hanoi Medical University kommer du att få vara 4 veckor på National Pediatric
Hospital i Hanoi samt 4 veckor vid Department of Infectious Diseases. LINK vill helst att
två studenter reser tillsammans till Hanoi, så detta kommer att prioriteras vid
nomineringsförfarandet. Det går att genomföra utbytesstudier på engelska, och har du
kunskaper i franska så är det en fördel då många vid sjukhusen även kan franska.

NORDAMERIKA

KANADA Avtalet med University of Toronto gäller utbytesstudier under sommarmånaderna (majaugusti). Du gör 2 kliniska rotationer 4 veckor (totalt 8 veckor/två månader) som kan
tillgodoräknas som SVK på T11. Medicinska fakulteten vid University of Toronto har en
lång och stolt historia av världsledande forskning och utbildningsinnovation. Då
handläggning vid universitet och den kanadensiska ambassaden är lång, måste ett års
framförhållning att gälla (dvs. söker du under VT kommer du att resa iväg under 8 veckor
maj-augusti).
Avtalet med University of Alberta. 8 veckors utbyte på en eller två avdelningar under T11.
USA

Den amerikanska läkarutbildningen är en påbyggnadsutbildning efter grundläggande
akademisk examen. Grundexamen tar man vanligtvis på pre-med utbildningen på college
innan man söker till den 4-åriga Medical School. De första två åren är framförallt
prekliniska, men från och med tredje året är studierna kliniskt inriktade och man läser i
princip året runt. Under dessa två år läser man grundläggande, obligatoriska kurser i bl a
invärtesmedicin, kirurgi, gynekologi, pediatrik och oftast ytterligare några ämnen. Dessa
kurser brukar vara ungefär 6-8 veckor långa.
Electives/clinical clerkships/sub-internship. Förutom de obligatoriska kurserna har man
ett stort antal valfria kurser, electives (även kallade clinical clerkships eller subinternship), som man väljer fritt utifrån intresse och planerad specialisering. Elektiven är
mycket praktiskt inriktade och arbetet kan snarast jämställas med en underläkares.
Studenter förväntas ta ett stort eget ansvar och fungera väl i kliniskt arbete. Som
utbytesstudent i USA måste du därför ha kommit en bra bit på väg i din utbildning och ha
hunnit skaffa dig stor klinisk erfarenhet. Studenter från KI kan under sin T11 söka elektiv
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från år 3 och 4 vid de amerikanska universiteten, men inte delta i grundkurser. Ofta kallas
de elektiv som erbjuds för amerikanska studenter på deras år 3 för clerkship, medan subinternship är för studenter på år 4. Det ställs alltså högre krav på dig som student om du
väljer sub-internship-placeringar framför clerkship, och du förväntas kunna mer.
Sjukhusen. Elektivundervisningen ges på sjukhus som är knutna till universitetet. Vissa är
statliga sjukhus, General Hospitals eller County Hospitals, där patienter utan försäkring
kan få vård, medan andra är privata och dit försäkrade patienter i första hand vänder sig.
Även en del av de privata sjukhusen tar under vissa förutsättningar emot oförsäkrade
patienter. Dessutom finns särskilda sjukhus för krigsveteraner, Veteran Hospitals. Här är
det stora flertalet patienter män och vården är gratis om man har tjänstgjort inom
militären.
Generellt är KI-studenternas erfarenheter att man som utbytesstudent får ta mer aktiv
del i arbetet på de statliga sjukhusen. Detta innebär inte att undervisningen är sämre på
de privata sjukhusen, utan god handledning och duktiga specialister gör att placeringar
på privatsjukhusen oftast är mycket uppskattade. Vissa kurser är förlagda till dagtid
medan andra har schemalagda jourer, vanligtvis var tredje till fjärde natt. Det är inte
ovanligt att studenterna börjar sin dag redan vid 5-6-tiden på morgonen och att man på
vissa kurser tjänstgör betydligt mer än 40 timmar i veckan. Var med andra ord beredd på
att arbeta tidvis mycket hårt som utbytesstudent i USA.
Orterna. Läkarprogrammet har utbyte med skolor runt om i USA. Några av dem ligger i
metropoler som Bronx och Los Angeles, men utbyte sker också med skolor i "mindre"
städer som Iowa City och Minneapolis. Storstäderna i USA präglas till viss del av hög
kriminalitet och våld och detta märks naturligtvis på sjukhusen och de kurser som ges.
Gör du akutmedicin eller traumakurser på vissa sjukhus i Chicago och Los Angeles
kommer du i stor omfattning att konfronteras med patienter som på olika sätt fallit offer
för våldsbrott.
I vissa områden i storstäderna får du också räkna med att narkotikamissbruket är utbrett
och att andelen HIV-positiva patienter är betydligt större än i Sverige. Den andra sidan av
den här verkligheten är förstås att du som student har en unik möjlighet att möta och
lära dig hantera patienter och situationer som inte är särskilt vanligt förekommande i
Sverige.
Avgifter. Vid några av universiteten står det på resp. webbplats att de tar ut en avgift för
sina electives. De universitet som LINK har avtal om utbytesstudier har dock bort avtalat
själva elective fee. Om du blir nominerad till något av nedanstående universitet så kan du
däremot behöva betala/lägga ut för en ansökningsavgift, som du senare får tillbaka från
LINK mot uppvisat kvitto.
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Albert Einstein College of Medicine, Bronx
Mayo Clinic, Rochester, Minneapolis
Northwestern University, Feinberg School of Medicine, Chicago
University of California at Los Angeles, David Geffen School of Medicine
University of Iowa
University of Minnesota, Minneapolis
Weill Cornell Medicine, New York
Hur hittar jag mer information om vilka kurser jag kan läsa? Läs gärna tidigare
studenters reserapporter för mer detaljerad information, samt tips och råd. Du kan också
hitta information på respektive universitets hemsida genom att söka på electives/clinical
clerkships/sub-internships för i första hand Year 4. På vissa universitet finns speciell
information som riktar sig till internationella studenter eller visiting students, annars kan
du titta på informationen som vänder sig till universitetets egna läkarstudenter.

OCEANIEN

AUSTRALIEN På grund av södra halvklotets läsårsstruktur rekommenderas utbytesstudier i
Australien endast under vår vårtermin. Ofta har deras utbildningar sommarlov under
mitten av december - januari, vilket gör det svårt att få till minst 8 veckors utbyte
under vår hösttermins SVK-period. Dessutom är placeringarna ofta fulltecknade med
deras egna studenter.
Vid Deakin University genomför du 8 veckor utbytet under SVK-perioden på T11.
Vid University of Sydney genomför du utbytet under SVK-perioden på T11, utbytet är
8 veckor (vanligast är 2 x 4 veckor). KI-studenter ska söka till Northern Clinical School.
Tidigare studenter har läst bl.a. akutmedicin, dermatologi, plastikkirurgi och
thoraxkirurgi.
Monash University har fasta datum för sina utbytesperioder, och hit åker du på 12
veckors utbyte under SVK-perioden på T11 på vårterminen. Då kursdatum är fasta
brukar utbytet pågå från april-juli. Huvudcampus ligger i Melbourne, men man ser
gärna att KI-studenter gör en placering vid landsbygdssjukhuset i Mildura. Här kan
studenter åka på T10 på motsvarande kursen Klinisk medicin inr. reproduktion och
utveckling.
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En del studenter väljer att söka till Monash efter det att T11 har slutat och
examenshögtiden har varit (med start i januari), men tillgodoräknar sig utbytet på SVK
T11. Det är en möjlighet, dock blir din examen försenad med ca 3 månader (utbytet
slutar då i april).
NYA
ZEELAND

Till Otago University har tre Medical Schools som är placerade i Wellington på södra
nordön, Dunedin på södra sydön och Christchurch på norra sydön. Huvudorten för
universitetet är Dunedin, som är en utpräglad studentstad, och det är också här de
nya zeeländska studenterna läser den prekliniska delen av sin utbildning.
Deras utbildning har sommarlov från början av december - slutet av januari, vilket gör
det svårt att få till minst 8 veckors utbyte under vår hösttermins SVK-period.
Dessutom är placeringarna ofta fulltecknade med deras egna studenter. Det är endast
möjligt att söka en kurs/elektiv är 8 veckor, utbytesstudierna sker under SVK-perioden
på T11. Kurserna kräver mycket eget initiativ och att man som student engagerar och
tar för sig.

SYDAMERIKA
ARGENTINA I Argentina har LINK avtal om utbyte med två universitet; Universidad Austral som
ligger strax utanför Buenos Aires, och Universidad de Cuyo som ligger vid Andernas fot i
vinodlingsdistriktet Mendoza, nära gränsen till Chile. Goda kunskaper i spanska är
nödvändigt för att genomföra ett utbyte i Argentina. Tidigare studenter har framförallt
gjort optativos, och tillgodoräknat dem som SVK på T11. Några studenter har
tillgodoräknat sig kurser och placeringar inom gynekologi/obstetrik och pediatrik på
T10.

CHILE

Vid Universidad de Chile är det vanligast att studenter genomför kliniska placeringar
som tillgodoräknas som SVK på T11. Dessa kan kan erbjudas i de flesta specialiteter
inkl. Rural and Urban clerkships ”Internado Rural”. Internado Rural genomförs
under fyra veckor tillsammans med chilenska studenter i slutet av deras utbildning.
Sjuksköterskor, barnmorskor, läkare och tandläkare bildar ett studentteam, placerade
på en vårdcentral på landsorten eller i en mindre stad. Stora möjligheter till
självständigt arbete och uppföljning av enskilda patienter finns. Goda
spanskakunskaper är en förutsättning.
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ECUADOR

Universidad del Azuay ligger i Cuenca, Ecuador. Utbytet sker genom LinnaeusPalmeprogrammet (LP), och du kan göra tre-fyra placeringar på olika avdelningar och
sjukhus, som senare tillgodoräknas som fördjupningsstudier/SVK på T11. Då detta är
ett utbyte i ett låginkomstland, ser och LINK ser gärna att två studenter reser
tillsammans. Det finns lokala handledare på plats.
•

Utbytet sker under 10 veckor och under SVK-perioden

•

Du får ett stipendium om 20 000 kr

Utbytet sker på spanska, varför goda spanskakunskaper krävs. Du kommer att få
uppleva ett annorlunda utbyte, där det bl.a. kommer att ingå veckolångt deltagande i
deras unika Mobile Surgery Unit "Cinterandes" på landsbygden. "A mixture of primary
care rotations so that the students will have a global experience on our community and
in hospital health care which will include: Community primary care, Surgical mobile
surgery, Hospital based Acute surgical care, Ped and Ob-Gyn Hospital based acute
care".

