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KAROLINSKA 
INSTITUTET

Ett av världens ledande medicinska universitet

Karolinska Institutet har Sveriges bredaste utbud av medicinska utbildningar.  
På KI läser cirka 10 000 studenter längre eller kortare utbildningsprogram 
och kurser. Lärarna vid KI forskar ofta parallellt med sin undervisning, det 
gör att du som student får ta del av det senaste inom hela det medicinska 
området.  
I de flesta av KI:s utbildningar ingår verksamhetsförlagd utbildning, som 
består av klinisk praktik och utbildning på plats i vården. Merparten av 
utbildningarna leder till en yrkesexamen och flera av utbildningarna leder 
även till en generell examen. Du hittar alla KI:s utbildningar på: ki.se/
villstudera

Fotograf: Erik Flyg
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Sveriges enda medicinska universitet
KI är Sveriges enda medicinska universitet och 
erbjuder landets bredaste utbud av utbildningar 
inom hälso- och sjukvård. Du kommer på så sätt 
i kontakt med andra studenter som läser inom 
medicin, vård och hälsa.

Det senaste inom medicinsk forskning
Lärare vid KI forskar ofta parallellt med sin  
undervisning. Det gör att du som student får ta  
del av det senaste inom det medicinska området. 

Tidig kontakt med arbetslivet
Du kommer tidigt i kontakt med arbetslivet och 
de flesta program har patientkontakt ute på 
praktik. Här har du chansen att känna på yrket på 
riktigt och samla på dig erfarenhet. 

Studera utomlands
Under din utbildning kan du göra praktik eller 
studera en period utomlands. KI har samarbete 
med cirka 150 universitet runt om i världen.

Aktivt studentliv
På KI finns ett levande studentliv tack vare KI:s  
två studentkårer som anordnar allt från idrotts- 
evenemang och skidresor till teatergrupper, 
temafester och mycket mer. Du har dessutom 
nära till storstadspuls med ett stort utbud av  
aktiviteter och evenemang.

Internationell studiemiljö 
KI är ett internationellt universitet där du träffar 
studenter från hela världen. 

Ett av världens ledande  
medicinska universitet 
KI ligger konsekvent bland de högst rankade  
medicinska universiteten i världen på ett flertal 
ansedda rankningslistor.
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Ole Petter Ottersen,
Rektor på Karolinska Institutet

VARMT  VÄLKOMMEN 
TILL KAROLINSKA 
INSTITUTET
Vi driver utvecklingen av kunskap om livet och verkar för en bättre hälsa  
för alla; det är vår vision. Karolinska Institutet (KI) är ett ledande medicinskt  
universitet med utbildning och forskning i absolut världsklass och det är vår vision  
KI:s utbildningar grundar sig på, att vi ska verka för en bättre hälsa för alla. Genom  
att välja en utbildning på KI är du med och bidrar till ett bättre samhälle och du  
sprider kompetensen och kunskapen inom behandling och vård. 
 
Du som väljer att studera på KI har en spännande, rolig och lärorik tid framför dig  
och dina möjligheter är många. Du kommer att vara med och bidra till bättre hälsa, 
oavsett om du går direkt ut i arbetslivet eller om du väljer att stanna kvar inom  
akademin och stärka morgondagens forskning och utbildning.  
 
De senaste terminerna har onekligen varit väldigt speciella på grund av pandemin. 
Våra studenters och lärares engagemang och kompetens har verkligen visat sig under 
den utmanande tid vi gått igenom och som vi fortfarande delvis är kvar i. Utan den 
positiva och kreativa inställning som vi sett dagliga bevis för, hade KI aldrig klarat av att 
ställa om undervisningen så snabbt och så omfattande som vi faktiskt gjort. KI har 
tagit rejäla digitala kliv, något vi kommer att ha stor nytta av också när vi nu sakta men 
säkert återgår till ett mer normalt läge. Och jag vill särskilt framhålla att allt detta skett 
utan att den övergripande utbildningskvaliteten påverkats negativt.
 
Är det något vi verkligen lärt oss se senaste terminerna är att vi är i detta tillsammans. 
Och det är tillsammans vi utvecklas och går framåt. Välkommen till KI!
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Det kan vara svårt att fatta stora beslut, inte minst att välja 
utbildning eller yrke. KI:s studievägledare ger dig några 
tips på vägen.

•  För de flesta finns inte bara ett val som är det enda rätta. Fundera 
på vad som är viktigt för dig. Är det lönen, arbetstiderna, 
arbetsmiljön, att du jobbar i enlighet med dina värderingar, att 
vara med och påverka, status eller karriärmöjligheter? 

•  Läs på om de utbildningar du tycker är intressanta, ett sätt att  
få en bild av vad en utbildning innehåller och hur den är upp-
lagd är att läsa utbildningsplanen. Ställ dig frågorna: Verkar  
de här kurserna spännande? Vill jag lära mig det här? 

•  Checka av med verkligheten och ställ frågor till personer  
du tycker verkar ha ett kul jobb. Hur fick de jobbet? Vad har  
de för utbildning? Vad gör de på jobbet? Har de några tips till dig? 

•  Fråga en student. Om du undrar över ett program eller om  
studentlivet kan du ställa din fråga till en KI-student. Läs mer på 
ki.se/villstudera

•  Läs intervjuer med KI:s studenter. På varje programs sida 
hittar du intervjuer och filmer där KI:s studenter berättar om hur 
det är att vara student på KI.

TIPS FRÅN 
STUDIEVÄGLEDNINGEN  
INFÖR DITT STUDIEVAL 

Fotograf: Annika Falkuggla

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT FORSKA  
I SOMMAR? TA CHANSEN ATT DELTA I  
ETT RIKTIGT FORSKNINGSPROJEKT!  

Introduktion i skärgården 
Sommarforskarskolan inleds med ett kollo under 
två dagar i Stockholms skärgård med bland annat 
sociala aktiviteter, middagar och spännande 
vetenskapliga diskussioner. Därefter inleds forskar-
skolan med en introduktionsvecka fylld av 
inspirationsföreläsningar inom olika vetenskapliga 
ämnen, samt utflykter till några av KI:s olika 
verksamheter.  
 
Forskning på KI 
Av de totalt sju veckorna ägnas merparten åt  
praktiskt arbete med ett forskningsprojekt vid KI. 
Deltagarna arbetar heltid med ”sitt” projekt under 
handledning av en KI-forskare. Här får du chans  

att träna upp din förmåga till självständigt tänk-
ande och kreativ problemlösning inom ett konkret 
forskningsprojekt, samtidigt som du får insikt i  
hur forskningsarbete bedrivs.  

För vem? 
Du som precis avslutat ditt andra eller tredje år på 
gymnasieskolans naturvetenskapliga eller tekniska 
program kan söka till Sommarforskarskolan. Det 
kostar inget att delta och ett matbidrag samt flera 
sociala aktiviteter ingår. Forskarskolan kan vid 
behov arrangera kostnadsfri inkvartering för  
elever som kommer från orter utanför Stockholm. 

ki.se/sommarforskarskolan

Boka tid hos en studievägledare. Vi hjälper dig att få struktur på 
dina tankar och idéer. Mejla till: studievagledning@ki.se eller gå in 
på ki.se/studievagledning för att boka tid.

Fotograf: PMAGI
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VÄLKOMMEN TILL 
STOCKHOLM 
– SVERIGES STÖRSTA 
STUDENTSTAD!

Studentkårerna
Studentkårerna bevakar utbildningarnas kvalitet och 
arbetar för att utbildningen ska vara så bra som möjligt för 
dig som student. Att engagera sig i kåren är också ett 
utmärkt sätt att träffa nya vänner och se till att din tid på KI 
handlar om mer än bara studier.

På KI finns två kårer: Odontologiska föreningen (OF)  
som är kåren för studenter på tandläkar- och tandhygienist-   
programmet och Medicinska föreningen (MF) som är  
för alla studenter på övriga program. Som medlem i OF  
eller MF har du alla möjligheter att lära känna nya människor.  
Gå på anordnade temafester, spex och kultur event eller 
varför inte engagera dig i idrottsaktiviteter såsom yoga, 
fotboll och skidresor? Vi är säkra på att du kommer hitta 
något som passar dig!

Att vara student i Stockholm ger dig möjlighet att både vara med på studentaktiviteter som anordnas, 
men också att ta del av allt som en storstad har att erbjuda. Är du intresserad av natur kan du både strosa 
runt i de centrala parkerna som finns eller i de större naturreservaten som Stockholm med omnejd erbjuder. 
Om det är sport som lockar finns det flera möjligheter att både titta på och utöva en rad olika sporter och 
när du vill ha en fikastund finns det mängder med kaféer att välja på. I Stockholm har du nära till både 
storstadspulsen och till den grönskande naturen och vattnet. Du väljer själv vilket studentliv du vill ha.

Visste du att:
•  Det finns omkring 90 000 studenter som är registrerade på ett universitet eller en högskola i Stockholm.
•  Som student får du studentrabatt på flera restauranger, butiker, gymanläggningar, kommunaltrafiken  

och mycket mer!

13

Fo
to

gr
af

: A
in

a 
N

yb
er

g

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
o

ck



14 15

Som student på KI kan du läsa en del av din 
utbildning utomlands. Att vara utbytesstudent 
är utvecklande både akademiskt och socialt.  
Ta chansen att uppleva studier i en spännande 
miljö samtidigt som du lär känna nya människor 
och kulturer – en värdefull merit på många sätt! 

KI har utbytesavtal med cirka 150 universitet  
i ett trettiotal länder runt om i världen. Varje 
utbildningsprogram har sina egna avtal som 
bara gäller för studenter på just det program-
met. Utbytesstudierna är avgiftsfria och de 
ska kunna tillgodo räknas inom ramen för din 
utbildning på KI. 

På följande sidor kan du läsa om Jenny  
och Isabelles upplevelser som utbytes- 
studenter i Zürich och Heidelberg!

KI.SE/STUDERAUTOMLANDS

1514
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KI.SE/STUDERAUTOMLANDS
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Rosa åkte på utbyte till

LONDON, STORBRITANNIEN

Hur var det att åka på utbyte?
Att studera utomlands är ett av de bästa besluten jag tagit! Det är klart att det alltid är en 
del förberedelser innan som tar tid, men det är verkligen värt det. Jag har både fått vänner 
för livet, chansen att uppleva schweiziska alperna och arbetat på ett jätteintressant projekt 
på universitetet under mina månader utomlands. Utöver det har jag fått möjligheten att 
träffa öppensinnade människor från hela världen.

Hur var det att studera på ETH Zürich? 
Jag åkte utomlands för att genomföra mitt examensarbete, så den största förändringen från KI 
var att arbeta i ett laboratorium varje dag i stället för att ha lektioner. Jag jobbade med ett forsk-
ningsprojekt inom 3D-bioskrivning av ben i ett laboratorium för biomekanisk forskning. ETH  
är ett av världens främsta universitet, särskilt när det kommer till ingenjörsrelaterad forskning.
 
Hur spenderade du din fritid? 
Jag bodde i studentkorridor med många andra internationella studenter. Vi åkte på skidresor, 
på vandringsäventyr och klättrade i bergen. Efter en lång dag i bergen brukade vi avsluta dagen 
med att grilla vid en sjö. Aktiviteterna under min fritid är definitivt en av anledningarna till att 
min utbytestid blev så fantastisk. 
 
Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte? 
Jag rekommenderar alla att åka på utbyte under studietiden! När annars ges en bättre och 
smidigare möjlighet att bo utomlands under några månader? Du får garanterat nya vänner, 
oförglömliga minnen och en mer öppen syn på världen.

JAG REKOMMENDERAR 
ALLA ATT ÅKA PÅ 
UTBYTE UNDER
STUDIETIDEN

KI.SE/STUDERAUTOMLANDS
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16
Foto: Getty Images



18 191918
Foto: iStock

Hur var det att åka på utbyte?
Fantastiskt kul! Utbytet gav mig välbehövd miljöomväxling. Att få prata med patienter på ett 
annat språk i ett annat kulturellt sammanhang, särskilt om sjukdomar och behandlingar man 
precis har fått lära sig om är en spännande utmaning och ger stor erfarenhet inför framtida 
patientmöten. Det är väldigt nyttigt att se hur sjukvården fungerar i ett annat land.

Varför valde du att åka till just Heidelberg?
Jag valde att åka till Heidelberg för att det är en anrik universitetsstad. Universitetet är ett av  
de äldsta i Europa och är känt för sin medicinska forskning. Staden är en av de bäst bevarade 
gamla städerna i Tyskland med vacker arkitektur och grönskande naturområden intill.  
Dessutom ville jag förbättra min tyska. 

Hur spenderade du din fritid?
Jag cyklade ofta från universitetsområdet till innerstan för att fika efter skolan. Studentkåren 
erbjöd också en hel del aktiviteter såsom filmkvällar, bruncher och pubar för studenter där jag 
deltog. Det ordnades också träffar för oss utbytesstudenter. Utöver detta brukade jag träna  
och lärde på så sätt känna lokalinvånare.

DET ÄR NYTTIGT ATT  
SE HUR SJUKVÅRDEN  
FUNGERAR I ETT  
ANNAT LAND

KI.SE/STUDERAUTOMLANDS
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•  Utöka dina sökområden. På KI kan du plugga 
både i Solna och i Flemingsberg beroende på  
utbildning. Flera har placeringar runt om på 
sjukhus och andra vårdinrättningar i olika delar 
av Stockholm, så stirra dig inte blind på specifika 
områden i början. Stockholm är dessutom 
Sveriges största stad med bra kollektivtrafik som 
gör det möjligt att ta sig fram snabbt även om 
du bor en bit utanför. Du kan enkelt gå in på SL:s 
reseplanerare (sl.se eller via appen) för att söka 
fram restiden till ditt campus.

•  Ställ dig i kö i god tid. Oftast måste du stå i kö 
för att få en bostad. Stockholms största aktör för  
studentbostäder heter SSSB (sssb.se). Du kan 

även ställa dig i kö hos Bostadsförmedlingen  
där du hittar både studentbostäder och övriga 
lägenheter (bostad.stockholm.se).

•  Leta hos privata uthyrare. På hemsidor som 
jagvillhabostad.nu och akademiskkvart.se 
finns listor på uthyrare och andra tips på hur du 
bäst söker bostad.

•  Leta tillsammans. Kanske känner du någon  
som ska börja plugga i Stockholm eller kanske 
kan du hitta andra blivande studenter på olika 
Facebook sidor? Att bo med andra är både ett  
billigare alternativ och ett sätt att få nya vänner!

Stockholm erbjuder ett brett utbud av boendealternativ och en rad olika bostads-
köer. Att hitta boende kan däremot ta tid och är inte alltid det lättaste, men låt inte 
det hindra dig från att söka din drömutbildning. Här får du tips på vägen!

TAK ÖVER 
HUVUDET

Utbildning och forskning vid  
Karolinska Institutet bedrivs i  
huvudsak på två campusområden: 
Campus Solna och Campus 
Flemingsberg. Solna ligger nordväst 
om stan och Flemingsberg i söder.

Utöver campusområdena, som ligger i anslutning 
till universitetssjukhusen, finns det flera sjukhus 
som är nära kopplade till KI:s utbildningar: 
Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och S:t Eriks 
Ögonsjukhus.

Gratis pendelbuss
KI har en egen pendelbuss för studenter och 
anställda som går mellan campusområdena.  
Det finns även bra kollektivtrafik som förbinder 
campus med sjukhusen.

KI CAMPUS 
FLEMINGSBERG

KAROLINSKA UNIVERSITETS-
SJUKHUSET HUDDINGE

KI CAMPUS SOLNA

KAROLINSKA UNIVERSITETS-
SJUKHUSET SOLNA

Flemingsbergs stationJ

Stockholm CityJ

DANDERYDS 
SJUKHUS

SÖDERSJUKHUSET

S:T ERIKS ÖGONSJUKHUS

T-CentralenT
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BEHÖVER VI DRICKA TILL MATEN?

Är det bra, dåligt eller irrelevant för matsmält-
ningen att dricka vatten till maten? /Ann

SVAR: Du behöver dricka ungefär en och en halv liter 
vätska per dag för att kroppens metabolism ska fungera, 
och man kissar ungefär lika mycket. För de flesta spelar det 
ingen roll för matsmältningen om man dricker till maten 
eller mellan måltiderna. De som har besvär med dyspepsi 
(magkatarr) eller orolig tarm (IBS, irritable bowel syndrome) 
rapporterar ofta att vätskeintaget i relation till övrig föda 
har betydelse, men det finns inget entydigt mönster och 
därför är det svårt att ge evidensbaserade råd. Kroppen 
reglerar själv törsten, och därmed när du behöver dricka. 

/ Lars Agreus, Senior professor i allmänmedicin
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KAN VI LUGNAS AV DOFTER?

När jag tog min katt till veterinären fick jag tips  
om att köpa en spray med syntetiska feromoner 
som liknar kattens egna och spruta lite i väskan. 
Feromonerna ska göra så att katten blir lugnare  
– och jag tror att det funkade. Går det att göra 
något liknande för människor? /Othellos matte 

SVAR: Feromoner är ämnen som avsöndras från kroppen hos 
många djurarter, ibland via speciella organ, och via luften har en 
specifik effekt på mottagaren. De verkar vara tillkomna genom 
evolutionen för att stödja en viktig funktion, till exempel fortplant-
ning. Hos människor har dock inte existensen av feromoner säkert 
kunnat fastslås. Vi har framför allt förmågan att lära oss värdera 
luktämnen som varande bra eller dåliga i olika sammanhang. Om 
en lukt har en association till något bra som hände i dåtid kan 
lukten bidra till en positiv sinnesstämning i nutid och vice versa.

Ett exempel från forskningen har visat att ett barns stressreaktion 
vid smärta mildras om det får känna doften av den egna mammans  
bröstmjölk. En annan studie har visat att sömnkvalitet ökar om 
man exponeras för sin partners doft. Kort sagt, så ja, det finns 
lukter som till exempel kan lugna oss. Men hur vi reagerar på en 
given lukt har mindre med dess molekylära sammansättning att 
göra och mer med våra erfarenheter av den.

/ Mats J. Olsson Professor i psykologi
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VARFÖR HAR EN DEL SÅ SVÅRT ATT SKILJA  
MELLAN HÖGER OCH VÄNSTER? /Sandra

SVAR: Att skilja mellan höger och vänster kan tyckas banalt, men forskning visar att ungefär 1 av 3  
vuxna har så pass svårt för denna uppgift att det leder till olägenheter i vardagen. Samtidigt har  
studier visat att personer med tendens att blanda ihop höger och vänster nästan aldrig har problem  
att skilja mellan upp och ned. Detta talar starkt för att höger-vänster-förväxling inte bara handlar  
om en bristande språkuppfattning, utan snarare om en sann nedsatt rumsuppfattning.

En teori är att orsaken har att göra med gravitationen och evolutionen, som gjort att vår egen kropp och 
många föremål i omgivningen uppvisar en tydlig asymmetri längs det vertikala planet (upp/ned), medan 
höger och vänster sida ofta är varandras spegelbild och därmed lättare att blanda ihop. En specifik region 
(gyrus angularis) i vänsterhjärnan tycks vara central för vår förmåga att skilja höger från vänster. 

Det kan vara viktigt att vara medveten om människans medfödda tendens till höger-vänster-förväxling,  
inte minst för kirurger som riskerar ta bort fel organ om de inte i förväg markerar den sida som ska opereras.

/ Arvid Guterstam, läkare och forskare i neurovetenskap
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FRÅGA EN STUDENT
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Är kaffe bra för hälsan? Har du neandertal- 
gener? Varför behövs vetenskap? Svaren på 
dessa frågor och många fler ges i podcasten 
Medicinvetarna som intervjuar KI:s forskare 
om allmän intressanta ämnen. 

Lyssna via ki.se/medicinvetarna  
eller där poddar finns.

MEDICINVETARNA 

FÖLJ KI PÅ INSTAGRAM

Följ med i våra studenters vardag där de 
bloggar om sitt program och om studentlivet! 
Här får du en ärlig och personlig röst från 
studenterna själva och dessutom många bra
tips inför studietiden. Passa på att ställa frågor 
till studenterna via bloggen.

ki.se/studentbloggen

STUDENTBLOGGEN

LYSSNA PÅ 
STATUSPODDEN
Hur är det att plugga på KI? Vad är bra att veta inför antagningen?  
Och hur fungerar praktik? Studenterna Timo och Irene intervjuar en mängd 
olika personer och tar upp sådant som rör KI, studier och studentliv.
 
Lyssna via ki.se/statuspodden.
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Hur är det att läsa ett specifikt program?  
Hur fungerar det med praktik och hur är livet som  
student? KI:s studenter kommer att ge dig svar! 

Ställ dina frågor på ki.se/villstudera 

@karolinskainstitutet
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Arbetsterapeut programmet ...................................................................................................................................28–29
En arbetsterapeut stödjer personer med olika former av aktivitetsbegränsningar  
att leva ett fungerande vardagsliv.

Audionom programmet  .............................................................................................................................................30–31
En audionom är expert på hörseln och arbetar med att hitta tekniska och pedagogiska  
lösningar för ett bättre hörande hos hörselskadade personer.

Biomedicinska analytiker programmet  ...........................................................................................................  32–33
En biomedicinsk analytiker tar fram fakta för att lösa olika medicinska frågeställningar 
genom laboratorieanalyser eller fysiologiska undersökningar.

Fysioterapeut programmet  ..................................................................................................................................... 34–35
En fysioterapeuts yrke syftar till att påverka hälsan genom rörelse och fysisk aktivitet. 
Det handlar om människans förmåga att använda sin kropp på ett optimalt sätt.

Kandidat programmet i biomedicin  ....................................................................................................................36–37
En biomedicinare analyserar och löser medicinska problem med hjälp av den senaste  
kunskapen inom kemi och molekylärbiologi. 

Logoped programmet  ................................................................................................................................................. 38–39
En logoped arbetar med människans kommunikationsförmåga: språket, talet och rösten. 
Som logoped arbetar du också med patienter som har ät- och sväljsvårigheter.

Läkarprogrammet  .......................................................................................................................................................  40–41
En läkare undersöker, ställer diagnos och behandlar patienter. Yrket innefattar också  
undervisning, handledning, administration och ledarskap. 

Optiker programmet  ................................................................................................................................................... 42–43
En optiker är specialist på människans syn och utför synundersökningar samt hjälper  
människor att välja rätt synhjälpmedel såsom glasögon eller linser.

Psykolog programmet  ...............................................................................................................................................  44–45
En psykolog har stor kunskap om människans beteende, mentala processer, tankar  
och känslor. Som psykolog arbetar du med människors psykiska hälsa och ohälsa.

Röntgen sjuksköterske  programmet  .................................................................................................................  46–47
En röntgensjuksköterska  är expert på digital bildframställning och utför undersökningar  
med hjälp av bland annat röntgenstrålar, ultraljud och magnetfält.

Sjuksköterske programmet  ..................................................................................................................................... 48–49
En sjuksköterska arbetar med att ge människor god omvårdnad i livets alla skeden. 
Som sjuksköterska bedömer, genomför och utvärderar du patientens vård och hälsa.

Tandhygienist programmet  ......................................................................................................................................50–51
En tandhygienist arbetar för att främja en god munhälsa hos patienter samt motivera  
patienten att bibehålla friska tänder.

Tandläkar programmet  ...............................................................................................................................................52–53
En tandläkare arbetar med att förebygga, diagnostisera och behandla mun- och  
tandsjukdomar eller skador i mun och tänder.
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Vad gör en arbetsterapeut?
En arbetsterapeut stödjer personer med olika former av aktivitetsbegränsningar att 
leva ett fungerande vardagsliv. Det kan handla om allt från att träna upp olika förmå-
gor till att förändra hur en aktivitet genomförs och göra anpassningar av miljöer. Som 
arbetsterapeut är du nyfiken, kreativ och lösningsinriktad. Du tycker om att lyssna på 
människor och utgår från deras förutsättningar och upplevda utmaningar när du 
arbetar. Som arbetsterapeut grundar du ditt arbete på arbetsterapiteori och aktivitets- 
vetenskap. Du samarbetar med individer och grupper för att utveckla möjligheter till 
aktivitet och delaktighet och du motiverar personer att nå sin potential genom stra-
tegier i hälsofrämjande syfte. Yrket präglas i hög grad av kreativitet och erbjuder stora  
möjligheter till både självständigt och teambaserat arbete på en bred arbetsmarknad.

Under utbildningen
Du har både teoretiska och praktiska kurser i arbetsterapi, psykologi och medicin. 
Under programmets gång har du flera perioder med verksamhetsförlagd utbildning 
där du får möta och stötta personer med utmaningar i sitt aktivitets utförande. 
Programmet ger möjlighet att studera en period utomlands.

Efter studierna
Som arbetsterapeut kan du arbeta inom hälso- och sjukvård, på sjukhus, vårdcentraler 
och inom kommunens verksamheter för att förebygga, behandla eller kompensera  
för ohälsa av olika slag. Arbetsterapeuter arbetar både statligt och privat, på hjälp-
medelsföretag, inom skola och företagshälsovården eller som egen företagare.

Vad är det bästa med utbildningen? 
– Det är att man får en förståelse för betydelsen av vardagliga aktiviteter. En annan  
 stor fördel är möjligheten till tidig praktik. Jag uppskattar även samarbetet med  
 andra kursare genom grupparbeten och kunskapsutbyte.  

Vad vill du ge för tips till någon som funderar på att söka till 
arbetsterapeutprogrammet? 
– Arbetsterapi är ett spännande och meningsfullt yrke för dig som vill hjälpa   
 människor bli självständiga och uppleva meningsfullhet i vardagen. Det finns så  
 mycket bredd och appliceringsområden för arbetsterapi inom olika verksamheter. 
 Det gäller inte enbart vården, utan så mycket mer.

Vilka egenskaper tror du är bra att ha om man vill bli arbetsterapeut?
– Det är viktigt att vara en god lyssnare och empatisk person som är nyfiken på att  
 hjälpa och samarbeta med människor. 

ARBETSTERAPEUT
PROGRAMMET
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Studiefakta: 180 HP • 3 ÅR • STARTAR HÖST OCH VÅR

EXAMEN Arbetsterapeutexamen och Medicine kandidatexamen

STUDIEORT Campus Flemingsberg, Huddinge

BEHÖRIGHET
Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b 
eller 1a1+1a2.

URVAL Betygsurval 66 %, Högskoleprovsurval 34 %

SHAI – STUDENT PÅ ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET

TOWE BERGGREN
EXAMEN 2021.  JOBBAR SOM ARBETSTERAPEUT  
I ETT BARNAUTISM-TEAM.
”Mina patientbesök är ibland med barnet eller ung- 
domen men ofta med föräldrarna. Det kan gälla  
bland annat sömnsvårigheter, kognitivt stöd eller  
rutin och struktur. Dessutom ingår journalföring,  
förskrivning av hjälpmedel och skapande av bildstöd.”
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Vad gör en audionom?
En audionom är expert på hörseln och arbetar med att hitta tekniska och pedagogiska 
lösningar för ett bättre hörande hos hörselskadade personer.  Audionomen gör i 
huvudsak utredningar av hörseln genom mätningar, provar ut tekniska hjälpmedel 
utifrån patientens behov och hjälper till med hörselträning. Som audionom har du 
även en betydande pedagogisk roll och bedriver undervisning för dina patienter. 
Audionomyrket passar dig som är intresserad av ljud, hörande och kommunikation  
utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Under utbildningen
Audionomprogrammet är tvärvetenskapligt och innehåller tekniska, medicinska  
och beteendevetenskapliga ämnen. Utbildningen fokuserar på den hörselskadades 
individuella behov såsom hörselnedsättning, rehabilitering och utprovning av 
hörapparat. Under utbildningen ingår praktik ute i arbetslivet. Du har även möjlighet 
att studera en period utomlands.

Efter studierna
Som audionom kan du arbeta med både barn och vuxna. Audionomer arbetar på 
hörselvårdsavdelningar, hörcentraler och på läkarmottagningar inom både privat 
och offentlig verksamhet. En del arbetar inom företagshälsovården samt barn- och 
skolhälsovården. Du kan också arbeta som produktspecialist på en hörapparatfirma. 
Efter avslutad utbildning kan du läsa vidare till en magisterexamen genom 
fristående kurser.

Varför valde du audionomprogrammet?
– Jag har alltid velat arbeta med att hjälpa människor och som audionom har du  
 en viktig roll i sjukvården. Dessutom är arbetsmarknaden för audionomer bra.  
 Det känns också roligt att möta nya patienter nästan varje dag.

Hur är programmet uppbyggt?
–  Programmet har många lärorika och varierande ämnesområden, såsom beteende- 

vetenskap, teknik och medicin. Det gör att man aldrig tröttnar på utbildningen.  
Vi har även en hel del seminarier där jag och mina klasskamrater delar med oss  
av våra kunskaper och hjälps åt att lösa uppgifter och diskutera frågor. 

 Var vill du arbeta efter studierna? 
– Arbetsplats spelar inte så stor roll för mig så länge jag får arbeta med att hjälpa   
 människor. Det skulle vara roligt att arbeta med barn i framtiden. Att kunna hjälpa  
 ett barn till ett bättre hörande skulle kännas fantastiskt!

AUDIONOM
PROGRAMMET
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Studiefakta: 180 HP • 3 ÅR • STARTAR HÖST

EXAMEN Audionomexamen och Medicine kandidatexamen

STUDIEORT Campus Flemingsberg, Huddinge

SÄRSKILD 
BEHÖRIGHET

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b  
eller 1a1+1a2.

URVAL Betygsurval 66 %, Högskoleprovsurval 34 %

MOHAMED – STUDENT PÅ AUDIONOMPROGRAMMET

HEDVIG NORQVIST
EXAMEN 2017. JOBBAR SOM AUDIONOM  
PÅ HÖRCENTER, SOPHIAHEMMET.
”Det är en härlig variation i mitt jobb.  
Jag utför hörseltester på barn och vuxna och  
hjälper personer med hörselnedsättningar och  
tinnitusbesvär med utprovning av hjälpmedel.” 

ALUMN
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Vad gör en biomedicinsk analytiker? 
Den biomedicinska analytikerns yrke kan beskrivas som ett detektivarbete där du 
genom laboratorieanalyser eller fysiologiska undersökningar tar fram fakta för att 
lösa olika medicinska frågeställningar. Du använder metoder för att identifiera  
bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, neurologiska sjukdomar och cancer.  
Som biomedicinsk analytiker har du en nyckelroll i modern sjukvård. 

INRIKTNING KLINISK FYSIOLOGI
Här blir du expert på olika typer av fysiologiska undersökningar som med hjälp av avan- 
cerad teknik utförs direkt på patienten, exempelvis lungor, hjärta eller nervsystem. 

Efter studierna 
Du kan arbeta inom olika fysiologiska specialiteter såsom klinisk fysiologi eller  
neurofysiologi. Andra alternativ är medicintekniska företag eller inom friskvård och 
idrottsmedicin. Du kan även välja att läsa vidare på magister- eller masternivå och 
fortsätta till forskarutbildning.

INRIKTNING LABORATORIEMEDICIN
Här blir du expert på olika typer av laboratorieanalyser som utförs på biologiska 
prover såsom blod eller vävnad. Analyssvaren ger möjlighet att identifiera allt ifrån 
infektioner, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar till cancer och genetiska defekter. 

Efter studierna 
Efter utbildningen kan du välja att arbeta på bland annat sjukhus, kliniker eller  
provtagningscentraler. Andra alternativ är läkemedels- och bioteknikföretag, inom 
veterinärmedicin eller på kriminaltekniskt laboratorium. Du kan även välja att läsa 
vidare på magister- eller masternivå och fortsätta till forskarutbildning. 

Varför valde du att läsa biomedicinska analytikerprogrammet?
– Jag är intresserad av varierande undersökningar som fokuserar på diagnostik av  
 de stora organen. Dessutom liknas yrket med ett detektivarbete där vi kommer  
 i kontakt med både lindrigt sjuka och svårt sjuka patienter. Jag valde inriktning   
 klinisk fysiologi eftersom jag är en social person som tycker om att träffa  
 patienter och få vara en del av deras sjukvårdskedja. 

Vad är det bästa med utbildningen? 
– Det absolut bästa är att utbildningen till stor del består av verksamhetsförlagd   
 utbildning, där vi redan tidigt i utbildningen får komma i kontakt med patienter. 

Var utbildningen som du tänkt dig?
– Jag blev positivt överraskad av hur många avdelningar man kan jobba på, till   
 exempel nuklearmedicin, intensivvård och neurologi. Det fick mig att inse vilken  
 viktig roll en biomedicinsk analytiker spelar i sjukvården. 

BIOMEDICINSKA
ANALYTIKERPROGRAMMET
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Studiefakta: 180 HP • 3 ÅR • STARTAR HÖST

EXAMEN Biomedicinsk analytikerexamen och Medicine kandidatexamen

STUDIEORT Campus Flemingsberg, Huddinge

SÄRSKILD 
BEHÖRIGHET

Biologi 2, Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b eller Matematik 
3c eller Matematik C.

URVAL Betygsurval 66 %, Högskoleprovsurval 34 %

RANYA – STUDENT PÅ BIOMEDICINSKA ANALYTIKERPROGRAMMET

LINA RÅGELID
EXAMEN 2020. JOBBAR SOM BIOMEDICINSK 
ANALYTIKER PÅ KLINISK KEMI, KAROLINSKA 
UNIVERSITETSSJUKHUSET.
”I mitt arbete analyserar jag blodprover för att se 
om patienter har till exempel hjärtinfarkt, infektion 
eller behöver medicin. Det roligaste i yrket är att  
vi samarbetar med så många olika yrkesgrupper.”

ALUMN
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Vad gör en fysioterapeut?
Fysioterapi syftar till att påverka hälsan genom rörelse och fysisk aktivitet.  
Det handlar om människans förmåga att använda sin kropp på ett optimalt sätt. 
Fysioterapeuten arbetar hälsofrämjande, förebyggande, behandlande och  
rehabiliterande samt har en viktig pedagogisk roll. Fysioterapeutyrket passar dig 
som gillar att arbeta självständigt och ha eget ansvar för bedömning, genomförande 
av behandling och utvärdering. Som fysioterapeut arbetar du med många olika 
patientgrupper i olika åldrar. 

Under utbildningen
Du lär dig om kroppen och dess funktion, möjligheter och begränsningar.  
Teoretiska och praktiska moment integreras och praktiska färdigheter tränas både 
på kurskamrater och patienter. Du kommer tidigt i kontakt med patienter och  
yrkesverksamma fysioterapeuter. Du har även möjlighet att förlägga delar av din 
utbildning på annan ort eller utomlands under sista terminen. 

Efter studierna
Som fysioterapeut kan du arbeta på sjukhus, vårdcentral, inom kommunal vård  
och omsorg, företagshälsovård, idrottskliniker, friskvårdsanläggningar och privata 
mottagningar. Utbildningen ger en god grund för fortsatta studier inom något av 
fysioterapins specialistområden eller inom forskning. 

Vad är det bästa med utbildningen? 
– Att man får lära sig att hjälpa andra upptäcka hur deras kropp fungerar. Det är en  
 varierande utbildning med teoretiska och praktiska moment varvat med praktik  
 som bereder väg till ett av världens mest spännande jobb! Programmet ger en bra  
 grundutbildning i fysioterapins olika inriktningar, med en gedigen teori där vi delar  
 många av föreläsningarna i anatomi och fysiologi med läkarprogrammet. 

Var det något som överraskade dig med utbildningen? 
– Att fysioterapi inbegriper så många olika områden, det kan innebära allt från  
 andningsgymnastik och stresshantering till fysioterapi för djur. Det gör mig nyfiken  
 på vilken väg jag kommer att ta och det uppmuntrar till ett livslångt lärande.

Vilka intressen tror du är bra att ha om man vill bli fysioterapeut?
– Jag tror det kan vara en fördel om man känner sig motiverad av att arbeta med   
 människor och att hitta den bästa behandlingen tillsammans med sin patient. 

FYSIOTERAPEUT
PROGRAMMET
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Studiefakta: 180 HP • 3 ÅR • STARTAR HÖST OCH VÅR

EXAMEN Fysioterapeutexamen och Medicine kandidatexamen

STUDIEORT Campus Flemingsberg, Huddinge

SÄRSKILD 
BEHÖRIGHET

Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, 
Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. 

URVAL Betygsurval 66 %, Högskoleprovsurval 34 %

ANTON – STUDENT PÅ FYSIOTERAPEUTPROGRAMMET

KIKI BEIJE 
EXAMEN 2021. JOBBAR SOM FYSIOTERAPEUT  
PÅ NEUROTEAM REHAB SÖDRA. 
”Under en vanlig dag åker jag på egna hembesök  
eller teambesök, oftast med en arbetsterapeut i 
Neuroteamet. Vi har hand om patienter med neuro-
logiska diagnoser eller skador i centrala nervsystemet.” 

ALUMN
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Vad gör en biomedicinare?
En biomedicinare analyserar och löser medicinska problem med hjälp av den senaste 
kunskapen inom kemi och molekylärbiologi. Genom forskning och utveckling  
bidrar biomedicinaren till ny kunskap i syfte att utveckla framtida diagnos- och  
behandlingsmetoder. Som biomedicinare är du expert på människokroppens 
biologi vid hälsa och sjukdom och fokus ligger på mekanismerna bakom de stora 
folksjuk domarna såsom hjärt-och kärlsjukdomar, infektionssjukdomar och cancer. 

Under utbildningen
Som student på programmet gör du laborationer, får träning i vetenskapliga metoder 
och introduceras till kliniskt inriktad forskning. Biomedicin är ett internationellt  
arbetsområde och du förbereds därför för arbete på en global arena. Programmet 
antar både nationella och internationella studenter och undervisningsspråket är 
engelska. Utbildningen ger möjlighet att åka på utlandsstudier till forskningsintensiva 
universitet runt om i världen.

Efter studierna
Programmet ger en gedigen bas för fortsatta studier på masternivå och är specifikt 
knutet till de internationella masterprogrammen i biomedicin, bioentreprenörskap 
och toxikologi vid KI. Som biomedicinare kan du till exempel arbeta med forskning 
inom akademin eller life science-industrin, marknadsföring, management, kliniska 
prövningar eller information relaterat till det biomedicinska fältet.

Varför valde du att läsa kandidatprogrammet i biomedicin? 
– Jag har alltid varit intresserad av hur människokroppen fungerar inom hälsa  

och ohälsa på molekylär nivå och vilka effekter olika läkemedel har på 
människokroppen. 

Vad är det bästa med utbildningen? 
– Det är att det alltid finns något nytt att lära sig, exempelvis ett nytt läkemedel mot 

en svårbehandlad sjukdom samt ny forskning inom det biomedicinska området. 
Dessutom får vi tillämpa teoretiska kunskaper som vi lär oss i utbildningen med 
praktiska laborationsmoment, vilket är jättespännande!

Vilka intressen tror du är bra att ha om man vill bli biomedicinare?
– Jag tycker att man bör vara nyfiken och ha viljan att utreda ett ämne vidare genom 

att exempelvis läsa olika artiklar, lyssna på forskare och våga göra misstag då  
man lär sig bäst utav sina misstag. 

KANDIDAT   PRO GRAMMET 
I BIOMEDICIN
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EXAMEN Medicine kandidatexamen

STUDIEORT Campus Solna, Solna

BEHÖRIGHET
Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska) samt 
Biologi 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D, Engelska 6.

URVAL Betygsurval 66 %, Högskoleprovsurval 34 %

ÖZER – STUDENT PÅ KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN

SIMON BJÖRKÉN
EXAMEN 2020. JOBBAR SOM BIOMEDICINARE
PÅ ATLAS ANTIBODIES. 
”Jag sköter om de celler vi använder till anti-
kroppsvalidering. Cellerna odlas upp, delas och 
färgas sedan med antikroppar. Arbetet är väldigt 
varierande trots att det har en tydlig inriktning  
på cellodling, och det är vad som gör det så kul!”

ALUMN
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Vad gör en logoped?
En logoped arbetar med människans kommunikationsförmåga: språket, talet och 
rösten. Logopeden hjälper människor med tal- och språkstörningar genom träning, 
stöd i samtal och med tekniska kommunikationshjälpmedel. Som logoped arbetar 
du också med patienter som har ät- och sväljsvårigheter. Då kommunikationen 
utgår från hjärnan är logopeden expert på hur hjärnan styr talet, men även språkets 
uppbyggnad och människans psykologiska utveckling. Logopedi passar dig som är 
intresserad av kommunikation, människor och sjukvård.

Under utbildningen
Under utbildningen har du både teoretiska och praktiska kurser i lingvistik, psykologi 
och medicin. På din praktik får du undersöka och behandla patienter med röst-, tal- 
och språkstörningar eller sväljsvårigheter. Dina professionella färdigheter som 
logoped utvecklas under hela din utbildning och du får bland annat träna din egen 
röst. Programmet ger möjlighet att studera en period utomlands.

Efter studierna
Logopeder kan jobba med både barn och vuxna. De flesta logopeder arbetar inom 
hälso- och sjukvård. En växande arbetsmarknad är skola, förskola och elevhälsa 
liksom äldreomsorg och kommunal rehabilitering. Allt fler logopeder arbetar inom 
privat finansierad logopedi och utbildningsverksamhet.

Varför valde du att läsa till logoped?
–  Jag har alltid varit intresserad av språk och kommunikation och brinner för att   
 hjälpa människor att kommunicera bättre. 
 
Vad är det bästa med utbildningen?  
–  Jag gillar att utbildningen är så bred. Man får så många olika perspektiv på vad  
 språkproblematik kan innebära och hur det påverkar vardagen för den som lever  
 med det. Vi lär oss om det både ur ett lingvistiskt, medicinskt och psykologiskt  
 perspektiv. 

Vilka egenskaper tror du är bra att ha om man vill bli logoped?
–  Det är väldigt bra om man har ett underliggande språkintresse för då blir program- 
 met verkligen aldrig tråkigt. Intresse för psykologi och hur människor fungerar är  
 också bra, men det viktigaste tänker jag innan man söker sig till ett vårdyrke är att  
 man drivs av en vilja att hjälpa andra.

LOGOPED
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ki.se/lo
go

p
ed

ki
.s

e/
lo

go
p

ed

Studiefakta: 240 HP • 4 ÅR • STARTAR HÖST

EXAMEN Logopedexamen

STUDIEORT Campus Flemingsberg, Huddinge

SÄRSKILD 
BEHÖRIGHET

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b 
eller 1a1+1a2.

URVAL Betygsurval 66 %, Högskoleprovsurval 34 %

BOZICA – STUDENT PÅ LOGOPEDPROGRAMMET

LILL SANDLUND
EXAMEN 2017. JOBBAR SOM LOGOPED PÅ 
KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET.
”En stor del av arbetet involverar samarbete  
med andra professioner på avdelningarna.  
Vi har exempelvis nära samarbete med dietisterna, 
vilket är väldigt värdefullt och roligt.”
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Vad gör en läkare?
Som läkare undersöker du, ställer diagnos och behandlar patienter. Förutom patient-
kontakt innebär läkaryrket ofta undervisning, kvalitetsutveckling, arbetsledning och 
administration. Yrket kräver god förmåga att kommunicera, samarbeta och leda samt 
förmåga att värdera vetenskap och ny kunskap. Läkarprogrammet passar dig som vill 
utveckla många sidor av dig själv i ett livslångt perspektiv för att på bästa sätt kunna 
bidra till att förbättra människors hälsa.

Under utbildningen
Läkarprogrammets undervisning bygger på vetenskaplig grund och har stark beto-
ning på lärande i grupp och erbjuder tidig professionell klinisk träning i vården. 
Senare i utbildningen sker studierna i huvudsak inom sjukvården men med basve-
tenskaplig förankring. Det finns möjlighet till internationella utbyten.

Efter studierna
Efter avklarade studier får du läkarexamen och kan direkt ansöka om läkar- 
legitimation. Därefter finns möjlighet till specialistutbildning (ST) vilken inleds  
med bastjänstgöring (BT). Som läkare väntar en bred arbetsmarknad med kärnan  
i patientrelaterat arbete exempelvis på vårdcentral, sjukhus, mottagningar, labora- 
torier, inom företagshälsovård eller med digitala vårdtjänster. Det finns även stora 
möjligheter att arbeta utomlands, inom hjälporganisationer eller med medicinska 
expertfunktioner inom andra delar av samhället. Många läkare arbetar också helt 
eller delvis med undervisning och forskning inom olika medicinska områden.

Vad lockar dig att bli läkare? 
–  Läkare är ett yrke som kommer att behövas så länge mänskligheten finns. Det finns 

möjligheter till vidareutbildning och man kan verkligen hjälpa sina medmänniskor. 

Vad tycker du om programmet? 
–  De praktiska delarna är väldigt roliga. Det är otroligt givande att få träffa patienter, 

sätta sig in i deras sjukdomshistoria och diskutera hur man kan värna om deras 
hälsa på bästa sätt. Dessutom tycker jag jättemycket om min klass.

Varför valde du att studera på KI? 
–  KI:s forskning och internationella profil var det som lockade mig mest. Hur coolt  

är det inte att kunna stöta på världsledande medicinforskare på campus!

Vad vill du arbeta med efter studierna? 
–  Drömmen är att kunna kombinera mina huvudintressen virusforskning och  

vetenskapsjournalistik med sjukhusarbete.

LÄKAR 
PROGRAMMET
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Studiefakta: 360 HP • 6 ÅR • STARTAR HÖST OCH VÅR

EXAMEN Läkarexamen

STUDIEORT Campus Solna, Solna

SÄRSKILD 
BEHÖRIGHET

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D.

URVAL Platserna tilldelas genom alternativt urval, betygsurval och  
högskoleprovsurval. Läs mer på ki.se/alternativturval

ISABELLE – STUDENT PÅ LÄKARPROGRAMMET

ALUMN

OSCAR BERG 
EXAMEN 2019. JOBBAR SOM  
AT-LÄKARE VID SÖDERSJUKHUSET.  
”Det bästa med att vara läkare är kombinationen  
av att få jobba med människor och naturvetenskap.  
Det absolut roligaste är mötet med patienten.” 
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Vad gör en optiker? 
En optiker är specialist på ögat och människans syn. Som optiker utför du syn- 
undersökningar, mäter och korrigerar synfel samt hjälper människor att välja rätt 
synhjälpmedel såsom glasögon eller linser. Därtill arbetar du med att behandla  
förändringar av synen och om misstanke om ögonsjukdom finns, remittera vidare  
till ögonläkare. Om du vill ha ett meningsfullt och socialt arbete där du underlättar 
människors vardag är optiker något för dig. Optikeryrket är under ständig utveckling 
och det gäller att hålla sig uppdaterad inom den senaste tekniken, hur den används 
och hur du tolkar resultaten av undersökningarna.

Under utbildningen
Under utbildningen lär du dig att förstå och upptäcka ögats sjukliga förändringar  
och du får en bred medicinsk kunskap. En stor del av utbildningen består av praktisk 
tillämpning i form av kontinuerlig patientkontakt på optikerutbildningens egen  
mottagning samt under praktik ute i arbetslivet. Det finns även möjlighet till att 
studera en period utomlands.

Efter studierna
Som optiker kan du arbeta i en optikerbutik eller på en ögonklinik inom offentlig 
eller privat sektor. Arbetsmöjligheter finns också inom optisk industri och på  
syncentraler där du hjälper personer med reducerad synförmåga. Efter avslutad 
utbildning kan du även söka till magisterutbildningen i klinisk optometri vid KI. 

Varför valde du att läsa till optiker?
–  Jag vill jobba inom ett yrke där man arbetar patientinriktat inom det medicinska  
 området men också ha valet att jobba kliniskt eller i butik. Eller varför inte inom  
 forskning och produktutveckling! Det är också ett yrke där man får ta stort eget  
 ansvar och det är något som passar mig. 
 
Vad är det bästa med utbildningen? 
– Det bästa tycker jag är att det är mycket praktiskt i skolan där man direkt får   
 användning av sina kunskaper och tidigt blir inspirerad till hur ens framtida jobb  
 som optiker kan se ut.

Vilka egenskaper tror du är bra att ha om man vill bli optiker?
– Jag tror det är bra att vilja jobba tätt med människor. Det är ett yrke där vi har nära  
 kontakt med människor varje dag och det är viktigt att man känner sig bekväm   
 både för din och patientens skull.

OPTIKER
PROGRAMMET
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Studiefakta: 180 HP • 3 ÅR • STARTAR HÖST

EXAMEN Optikerexamen och Medicine kandidatexamen

STUDIEORT Campus Solna, Solna

SÄRSKILD 
BEHÖRIGHET

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2.

URVAL Betygsurval 66 %, Högskoleprovsurval 34 %

SOFIA – STUDENT PÅ OPTIKERPROGRAMMET

HAJIR AL-HASNAWI 
EXAMEN 2021. JOBBAR SOM OPTIKER  
PÅ SYNSAM.
”Det bästa med mitt jobb är att jag träffar så 
många människor och hjälper dem att se bra. 
Den bästa känslan är när jag sätter på provbågen 
på patienten och får en positiv reaktion.” 
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Vad gör en psykolog?
En psykolog har stor kunskap om människans beteende, mentala processer, tankar 
och känslor. Som psykolog arbetar du med människors psykiska hälsa och ohälsa, 
gör utredningar och diagnostiserar psykologiska problem och ger psykologisk  
behandling. Du motiverar människor till att försöka förbättra sin livssituation, ger råd 
och stöd samt föreslår åtgärder. Som psykolog är du expert inom psykologins olika 
områden kopplade till såväl samhälle som biologi och neurovetenskap. Psykologyrket 
passar dig som tycker om att arbeta med människor och är nyfiken på hur människan 
fungerar och utvecklas, både som individ och i grupp. 

Under utbildningen
Då utbildningen ges på ett medicinskt universitet har du möjlighet att knyta kontakt 
med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård. Du möter psykologer med olika 
arbetsuppgifter, främst inom hälso- och sjukvård men också inom andra områden. 
Det ingår en längre praktikperiod samt utbildning i psykologisk behandling/psyko- 
terapi där du under handledning behandlar patienter som lider av psykisk ohälsa. 
Det finns även möjlighet att läsa fördjupande kurser eller studera utomlands.

Efter studierna
Psykologer kan arbeta inom en rad olika områden såsom utbildning, organisation, 
hälso- och sjukvård. Många psykologer arbetar med förebyggande, utredande, stöd-
jande och behandlande insatser för barn, ungdomar och vuxna inom psykiatri och 
social omsorg. Andra gör insatser för enskilda eller för arbetsgrupper i organisationer.

Varför valde du att läsa till psykolog?
–   Jag ville lära mig allt som går om människans beteende och välja ett yrke som känns 

meningsfullt och där jag kan hjälpa andra. Jag insåg det under mitt andra år på en 
civilingenjörsutbildning som jag läste innan jag hittade psykologprogrammet. 

 
Vad är det bästa med utbildningen?  
– Det jag gillar mest är att den är så bred och mångsidig. Våra lärare baserar före- 
 läsningarna på den senaste forskningen, så det vi lär oss känns alltid relevant. Jag  
 tycker att det är häftigt med en utbildning där man samtidigt som man studerar  
 lär sig så mycket om sig själv och varför man fungerar som man gör.

Varför valde du att studera på just KI? 
– Jag valde KI eftersom det är medicinskt inriktat och för att utbildningen bygger  
 på evidensbaserad forskning. Ett stort plus är också möjligheten till att studera  
 utomlands som man kan göra både under termin 6 och under termin 8. 

PSYKOLOG
PROGRAMMET
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Studiefakta: 300 HP • 5 ÅR • STARTAR HÖST

EXAMEN Psykologexamen

STUDIEORT Campus Solna, Solna

SÄRSKILD 
BEHÖRIGHET

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

URVAL Betygsurval 66 %, Högskoleprovsurval 34 %

VANJA – STUDENT PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET

FELICIA STÅLHAND
EXAMEN 2021. JOBBAR SOM PTP-PSYKOLOG  
PÅ ELEVHÄLSAN JÖNKÖPINGS KOMMUN.
”Det bästa med mitt jobb är att det är otroligt inne-
hållsrikt och flexibelt. Jag får dra nytta av många 
olika delar från min utbildning på KI. Det är också 
roligt att jobba inom skolvärlden som ger stora 
möjligheter att främja hälsa.” 
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Vad gör en röntgensjuksköterska?
En röntgensjuksköterska arbetar i en högteknologisk miljö där undersökningar och 
behandlingar med tekniskt avancerad utrustning kombineras med omvårdnad av 
patienten. Röntgensjuksköterskan är expert på digital bildframställning och utför 
undersökningar med hjälp av bland annat röntgenstrålar, ultraljud och magnetfält.  
Som röntgensjuk sköterska möter du människor i alla åldrar och det är viktigt att få 
patienten att känna sig trygg och omhändertagen. Yrket passar dig som vill kombi-
nera vård av människor med modern teknik.  

Under utbildningen
Programmet har radiografi som huvudämne där fokus ligger på medicin, fysik,  
teknologi och omvårdnad. Under utbildningen får du lära dig om kroppens  
uppbyggnad och funktion och hur de apparater du arbetar med är konstruerade.  
Du får också fördjupade kunskaper i strålning samt lär dig att identifiera olika  
sjukdomar. Varje termin har du VFU (praktik) där du tränar på att utföra under-
sökningar på patienter. Det finns även möjlighet till studier utomlands.

Efter studierna
Som röntgensjuksköterska kan du arbeta på röntgenkliniker inom landstinget  
eller hos privata vårdgivare. Du kan även fortsätta dina studier på magister- och 
forskarnivå. 

Varför valde du röntgensjuksköterskeprogrammet? 
–   Som röntgensjuksköterska jobbar du med patienter i alla åldrar och alla typer av 

sjukdomar och är en viktig del i att sätta rätt diagnos på patienten. Jag är fascinerad 
av både anatomi och fysik så detta kändes som ett självklart val! 

Vad tycker du om utbildningen? 
– Programmets utformning med teori blandat med praktik är jättebra. Det man  

lär sig i skolbänken får man både se och göra i praktiken. Redan under första  
terminen inser man att utbildningen är så mycket bredare än vad man kanske  
föreställde sig från början. 

Vad vill du arbeta med i framtiden? 
–   Det finns numera möjlighet att jobba som röntgensjuksköterska och samtidigt 

avlasta röntgenläkare att tolka bilder vilket jag tycker verkar väldigt roligt. 

RÖNTGENSJUKSKÖTERSKE 
PROGRAMMET
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Studiefakta: 180 HP • 3 ÅR • STARTAR HÖST

EXAMEN Röntgensjuksköterskeexamen och Medicine kandidatexamen

STUDIEORT Campus Flemingsberg, Huddinge

SÄRSKILD 
BEHÖRIGHET

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b  
eller 1a1+1a2.

URVAL Betygsurval 66 %, Högskoleprovsurval 34 %

SEBASTIAN – STUDENT PÅ RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

TONY AXELSSON
EXAMEN 2020. JOBBAR SOM RÖNTGENSJUK-
SKÖTERSKA PÅ NORRA ÄLVSBORGS LÄNSSJUKHUS.
”Variationen på arbetsuppgifter och situationer  
gör att ingen dag är den andra lik. Det är allt  
från hektiska traumalarm till lugnare tempo  
med röntgenkontroller.”
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Vad gör en sjuksköterska?
Sjuksköterskan arbetar med att ge människor god omvårdnad i livets alla skeden. 
Som sjuksköterska bedömer, genomför och utvärderar du patientens vård och hälsa. 
Det är viktigt att du får patienten att känna sig trygg och väl omhändertagen. I yrket 
ingår också att leda vård- och omvårdnadsarbete i verksamheten samt att delta i 
undervisning och handledning av studenter och vårdpersonal. Sjuksköterskeyrket är 
ett lagarbete där du arbetar i team med många andra yrkesgrupper. Det är ett 
givande och ansvarsfullt arbete där din kompetens gör skillnad. 

Under utbildningen
Redan första terminen har du praktik där du möter patienter och får tillämpa dina 
teoretiska kunskaper. En stor del av utbildningen är förlagd till sjukhus, vårdcentraler 
och vård- och omsorgsboenden. Du har även möjlighet att studera en del av din tid 
utomlands. 
 
Utbildningen ges även som distansutbildning (avser teoretiska delen av utbildningen). 

Efter studierna
Sjuksköterskor arbetar med människor i alla åldrar på exempelvis sjukhus, vårdcentral 
eller vård- och omsorgsboenden. För avancerad sjukvård krävs ytterligare utbildning 
inom olika specialistområden. Du kan välja att studera vidare till specialistsjuksköter-
ska inom exempelvis ambulanssjukvård, intensivvård, operationssjukvård eller 
inriktning barn och ungdom.

Varför valde du att läsa till sjuksköterska?
–   Jag har alltid velat arbeta med människor och efter att jag sommarjobbat på 

sjukhus och fått se en del av vården kände jag direkt att sjuksköterska skulle passa 
mig. Jag tror att yrket kommer att utveckla mig som person och det känns menings- 
fullt då jag kommer att kunna bidra till en bättre hälsa för andra människor.

Varför valde du att studera på KI?
–  Att studera på ett universitet som har mycket forskning och ett stort inflytande 

på omvärlden känns givande. Jag tror att KI kommer att förbereda mig på ett 
väldigt bra sätt inför mitt framtida yrke.

Vad vill du arbeta med efter studierna?
–  Jag vill antingen jobba på en akutmottagning eller inom äldrevården för att få 

kunskap och erfarenhet. Efter det vill jag nog specialisera mig till anestesisjuk- 
sköterska (narkos) och arbeta inom både anestesi och ambulanssjukvård.

SJUKSKÖTERSKE
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Studiefakta: 180 HP • 3 ÅR • STARTAR HÖST OCH VÅR • GES ÄVEN SOM DISTANS

EXAMEN Sjuksköterskeexamen och Medicine kandidatexamen

STUDIEORT Campus Flemingsberg, Huddinge

SÄRSKILD 
BEHÖRIGHET

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 
1a1+1a2.

URVAL Betygsurval 66 %, Högskoleprovsurval 34 %

ERIK – STUDENT PÅ SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

EMMA ÅSARD
EXAMEN 2020. JOBBAR SOM SJUKSKÖTERSKA 
PÅ BEROENDECENTRUM, S:T GÖRANS SJUKHUS.
”Att aldrig veta hur dagen kommer att se ut och 
variationen mellan roliga samtal med patienter 
och tuffa situationer gör det spännande att gå till 
jobbet varje dag.”
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Vad gör en tandhygienist?
Tandhygienisten arbetar för att människor ska ha en god munhälsa. I yrket ingår att 
förebygga och behandla sjukdomar i munnen, speciellt karies och tandlossning, 
samt att motivera patienten till att bibehålla friska tänder och ett friskt tandkött.  
Som tandhygienist har du en pedagogisk roll och utreder behov av munhälso- 
vårdande insatser och livsstilsförändringar rörande kost och tobak. Yrket erbjuder 
stora möjligheter till både självständigt och teambaserat arbete. Tandhygienistyrket 
passar dig som trivs med att arbeta och samverka med andra människor.   

Under utbildningen
Redan under termin två träffar du patienter på KI:s egen tandvårdsklinik där du prak-
tiskt får tillämpa dina teoretiska kunskaper. På kliniken möter du patienter i alla åldrar 
och med olika svårighetsgrader av problem. Den teoretiska grunden i utbildningen 
omfattar förutom odontologiska och medicinska ämnen även beteendevetenskapliga 
ämnen såsom etik, kommunikation och lagarbete. Du kan även studera en period 
utomlands.

Efter studierna
Som tandhygienist kan du arbeta inom offentlig eller privat verksamhet, som 
anställd eller som egen företagare. Tandhygienister kan också inneha arbetsledande 
befattningar inom tandvården. Efter avslutad utbildning kan du läsa vidare till en 
magisterexamen via fristående kurser. Det finns även möjlighet till utveckling genom 
forskarutbildning.   

Varför vill du bli tandhygienist?
–   Jag tycker om kombinationen av teoretiskt och praktiskt arbete och att samtidigt få 

hjälpa och motivera patienter till att bibehålla en god oral hälsa. Det är både ett 
ansvarsfullt och socialt yrke. Ofta får man följa en patient under en längre period 
och se hur de uppnår resultat. 

 
Vad är det bästa med utbildningen?
–  Att vi redan under första terminen får vara på tandvårdskliniken och att vi får bra 

stöd och hjälp av våra mentorer. En annan positiv sak är att vi är en liten klass, det 
gör att vi har en god sammanhållning. 

Hur ser en vanlig dag på programmet ut? 
–  Ingen dag är den andra lik utan det varierar väldigt mycket beroende på vad som 

står på schemat. En del dagar har vi prov och föreläsningar. Andra dagar är vi på KI:s 
tandvårdsklinik där vi behandlar patienter.

TANDHYGIENIST
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Studiefakta: 180 HP • 3 ÅR • STARTAR HÖST

EXAMEN Tandhygienistexamen

STUDIEORT Campus Flemingsberg, Huddinge

SÄRSKILD 
BEHÖRIGHET

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b  
eller 1a1+1a2.

URVAL Betygsurval 66 %, Högskoleprovsurval 34 %

SARA – STUDENT PÅ TANDHYGIENISTPROGRAMMET

LINDA DAHLSTRÖM 
EXAMEN 2019. JOBBAR SOM TANDHYGIENIST 
PÅ FOLKTANDVÅRDEN.
”Jag har egna patienter men assisterar även 
tandläkarna ibland. Det ger både kunskap och 
insikt i deras arbete och det är roligt att jobba i 
team med härliga kollegor.”
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Vad gör en tandläkare?
En tandläkare arbetar med att förebygga, diagnostisera och behandla mun- och 
tandsjukdomar. Som tandläkare åtgärdar du även komplikationer till följd av sjuk- 
domar och vissa skador som orsakats i mun och tänder av olyckor. Tandläkaryrket 
kombinerar avancerad teoretisk kunskap inom basvetenskap med finmotoriskt 
hantverk, mänskligt omhändertagande samt ett sinne för estetik. Att arbeta som 
tandläkare är inspirerande och innebär daglig kontakt med patienter på klinik och 
kollegor i tandvårdsteamet. Tandläkaryrket passar dig som trivs att arbeta och  
samverka med andra människor.

Under utbildningen
Som tandläkarstudent får du tidigt en tydlig inblick i yrket och har dina egna patienter 
från och med år två. Den kliniska färdighetsträningen sker främst på skolans egen 
tandvårdsklinik. Den teoretiska grunden omfattar, förutom basvetenskapliga och 
medicinska ämnen, utbildning i etik, kommunikation och lagarbete. Du kan även 
studera en period utomlands.

Efter studierna
Som tandläkare kan du arbeta inom offentlig eller privat vård men du kan även  
göra akademisk karriär. Efter minst två års allmänpraktik kan du vidareutbilda dig  
till specialist. Inom odontologi finns det nio olika inriktningar, bland annat tandloss-
ningssjukdomar, käkkirurgi, barntandvård eller sjukhustandvård. Utvecklings- 
möjligheter finns även genom forskarutbildning.

Varför vill du bli tandläkare?
–  Att få kombinera olika delar i ett yrke så som kreativitet, hantverk, socialt arbete, 

teamarbete, utredning, behandling, uppföljning samt att kunna bidra till för- 
ändring i människors orala hälsa gör tandläkaryrket oerhört spännande!

Vad är det bästa med utbildningen? 
– Att utbildningen startar med mycket teoretisk inlärning som sedan övergår till  
 prekliniskt lärande då vi får tillämpa de teoretiska kunskaperna tillsammans med  
 praktiska övningar på docka och plasttänder. Vi får även utföra en del övnings- 
 moment på varandra vilket är mycket givande. Efter all färdighetsträning möter  
 man sina första patienter. 

Vad vill du arbeta med i framtiden? 
– Först och främst är målet att bli en skicklig allmäntandläkare. Utöver det är estetisk  
 tandvård något jag brinner för och skulle definitivt vilja fördjupa mig inom.

TANDLÄKAR
PROGRAMMET
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Studiefakta: 300 HP • 5 ÅR • STARTAR HÖST

EXAMEN Tandläkarexamen

STUDIEORT Campus Flemingsberg, Huddinge

SÄRSKILD 
BEHÖRIGHET

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D.

URVAL
Platserna tilldelas genom alternativt urval, betygsurval och  
högskoleprovsurval. Läs mer på ki.se/alternativturval

DANIELA  – STUDENT PÅ TANDLÄKARPROGRAMMET

AWAZ PECHRAK
EXAMEN 2021. JOBBAR SOM TANDLÄKARE 
PÅ FOLKTANDVÅRDEN.
”Det bästa med att vara tandläkare är variationen 
av både gamla och nya patienter. Ingen dag ser 
likadan ut och jag lär mig ständigt nya saker. 
Dessutom har jag fantastiska kollegor och chefer 
som gör tuffa stunder lindriga”.
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VÄGEN TILL KI –  GÖR SÅ HÄR!

Antagningsbesked 2

•  Antagningsbesked 2: Beroende på hur  
du svarade får du nu ett slutgiltigt  
besked. Nu kan du som stod som reserv 
tidigare eventuellt ha blivit antagen.

•  Terminsstart: Kom ihåg att du måste  
registrera dig om du vill behålla din  
studieplats!

•  Du hittar viktig information på  
programwebbplatserna på ki.se.

•  Grattis och stort lycka till med  
dina studier!

Vill du veta mer – kontakta oss!    

Generella frågor om anmälan, se antagning.se eller ring Antagningsservice på 0771-550 720.  
Frågor om anmälan till KI-utbildningar, se ki.se/antagning eller kontakta Antagningen på KI:  
antagning@ki.se eller 08-524 862 50 (tis, tors 9.30–11.30). Du kan även kontakta KI:s allmänna studie-  
och karriärvägledare på studievagledning@ki.se eller 08-524 863 50 (mån–tor 9.30–11.00).

Vad vill du plugga?

•  Svårt att välja? Prata med en  
studievägledare. Se sidan 11.

•  Är du behörig? Kolla att du har grund-
läggande behörighet och att du har 
den särskilda behörighet som krävs för 
de utbildningar du är intresserad av.

• Bäst att söka bostad redan nu!

•  Söka studiemedel? Fundera över hur 
du ska försörja dig under din studietid.

 Anmälan öppnar

• Nu kan du anmäla dig på antagning.se.

•  Håll koll på viktiga datum för anmälan, 
sista dag att komplettera samt svara på 
det första antagningsbeskedet.

• Följ din anmälan på antagning.se

•  Har du glömt något? Kontrollera om 
du behöver skicka in några handlingar, 
till exempel betyg eller intyg. Du med-
delas via ditt konto på antagning.se  
om något saknas.

1 3

4
2

Antagningsbesked 1

•  Antagningsbesked 1:  
I det första antagningsbeskedet får  
du veta om du blivit antagen,  
reservplacerad eller struken.

•  Svara i tid! Du måste tacka ja i tid för 
att få behålla din plats om du antagits 
eller blivit reserv i det första urvalet.
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En annan väg in – alternativt urval till Karolinska Institutet*

Läkarprogrammet och tandläkarprogrammet vid KI använder alternativa urval, det vill säga urvalsgrupper  
vid sidan om de ordinarie urvals grupperna för gymnasiebetyg och högskoleprov. Alternativt urval 
används för att bedöma motivation och lämplighet för utbildningen. Efter att bedömningen är klar  
tilldelas du ett meritvärde som du konkurrerar med i urvalet. Du måste även uppfylla grundläggande  
och särskild behörighet för utbildningen senast sista kompletteringsdag.

För mer information: ki.se/alternativturval
Vid frågor, kontakta Antagningen på KI: antagning@ki.se eller 08-524 862 50.

*Med reservation för ändringar. För aktuell och mer detaljerad information om alternativt urval se ki.se/alternativturval.
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Heltids-, deltids- och distansstudier
Hos oss finns allt från heltidsstudier till deltids- 
och distansstudier i form av kurser och program 
som sträcker sig allt från några veckor till flera år. 
Vissa utbildningar genomförs som distans-
utbildning där det i de flesta kurser anordnas  
ett visst antal möten på studieorten.

Högskolepoäng
En veckas heltidsstudier räknas som 1,5 hp.  
En termins heltidsstudier motsvarar 30 hp.

Behörighet
För att läsa en utbildning krävs vissa förkunskaper. 
Grundläggande behörighet krävs för all högskole-
utbildning och den särskilda behörigheten vari- 
erar beroende på vilken utbildning du söker till.

Utbildningsnivåer
Högskoleutbildning är indelad i tre nivåer: grund-
nivå, avancerad nivå och forskarnivå. Du som inte 
studerat vid högskola tidigare söker först in till  
utbildning på grundnivå som inte kräver tidigare 
högskolestudier. För att läsa vidare på en högre nivå 
ska du först ha avslutat den underliggande nivån.

Examen
Examina vid KI delas in i generella examina och 
yrkesexamina. Vissa yrken kräver en speciell  
utbildning eller legitimation för att man ska få  
arbeta inom yrket. De flesta av KI:s treåriga  
grund utbildningar leder till både en yrkes-  
och en kandidatexamen. Logopedprogrammet,  
läkarprogrammet och tandläkarprogrammet är 
exempel på yrkesutbildningar som är längre än tre 
år. Dessa leder till en yrkesexamen på avancerad 
nivå. Ett examensbevis visar att du läst ett ämne till 
en viss nivå, eller att du genomgått en specifik typ 
av utbildning och fungerar som ett bevis när du söker 
yrken som kräver en slutförd akademisk utbildning.

Grundnivå
Examina: yrkesexamen och kandidatexamen
Utbildning på grundnivå bygger på de kunskaper 
du fått på gymnasienivå. För att påbörja en  
utbildning på grundnivå ska du ha slutfört en  
gymnasieutbildning eller motsvarande.

Avancerad nivå
Examina: magisterexamen, masterexamen  
och yrkesexamen
Utbildning på avancerad nivå fördjupar de  
kunskaper, färdigheter och förmågor som du har 
lärt dig på grundnivån. Du som redan läst ett visst 
antal högskolepoäng kan söka till kurser och  
program på avancerad nivå. För att kunna påbörja 
ett program på avancerad nivå är det grund - 

läggande behörighetskravet en examen om minst 
180 hp (tre år) på grundnivå eller motsvarande 
utländsk examen. Specialistsjuksköterskeprogram 
och barnmorskeprogrammet kräver även legiti-
mation som sjuksköterska.

Forskarnivå
Examina: licentiat- och doktorsexamen
Utbildning på forskarnivå är två eller fyra år och 
leder till licentiat- respektive doktorsexamen. 
Doktorsexamen är den högsta akademiska examen. 
Utbildningen består av kurser och ett omfattande 
avhandlingsarbete. För att läsa på forskarnivå 
måste du ha en examen på avancerad nivå, eller 
ha minst 240 hp varav 60 hp på avancerad nivå.

UTBILDNINGSNIVÅER 
OCH EXAMINA 
VID KAROLINSKA 
INSTITUTET
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Doktorsexamen

FORSKAR- 
NIVÅ

3

2
Licentiatexamen

1

2
Masterexamen AVANCERAD 

NIVÅ1 Magisterexamen

3

Kandidatexamen Yrkesexamina GRUND- 
NIVÅ2

Högskoleexamen
1

3
GYMNASIEUTBILDNING

Yrkes- eller högskoleförberedande gymnasieexamen
2

1
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INFÖR VT 23:

15 september Webbanmälan öppnar för vårterminen 2023

17 oktober Sista anmälningsdag för kurser och program med start vårterminen 2023

1 december Sista kompletteringsdag inför vårterminen 2023

9 december Antagningsbesked urval 1 för vårterminen 2023

19 december Sista svarsdag inför vårterminen 2023

22 december Antagningsbesked urval 2 för vårterminen 2023

16 januari Terminsstart vårterminen 2023
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INFÖR HT 22:

15 mars Webbanmälan öppnar för höstterminen 2022

19 april Sista anmälningsdag för kurser och program med start höstterminen 2022 

21 juni Sista kompletteringsdag inför höstterminen 2022

12 juli Antagningsbesked urval 1 för höstterminen 2022

22 juli Sista svarsdag inför höstterminen 2022

28 juli Antagningsbesked urval 2 för höstterminen 2022

29 augusti Terminsstart höstterminen 2022

VIKTIGA DATUM 
2022–2023*

*Med reservation för ändringar. För aktuell och mer detaljerad information om anmälan och antagning,  
gå till ki.se/antagning och antagning.se för aktuell antagningsomgång.

Fotograf: Martin Stenmark



Karolinska Institutet   |   171 77 Stockholm   |   ki.se   |   08-524 800 00 
ANTAGNINGEN   |   antagning@ki.se   |   08-524 862 50  (telefontid tis, tors kl 9.30–11.30)

ALLMÄN STUDIEVÄGLEDNING   |   studievagledning@ki.se   |   08-524 863 50  (telefontid mån–tors kl 9.30–11.00)
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