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Utomlands - genom avtal/nätverk
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Medfak - 40 avtal för 
studentutbyte

Bilaterala avtal (Kenya, 
Japan, Kina, Chile, etc)

Erasmus-avtal (Spanien, 
Tyskland, Frankrike, 

etc.)

Nordplus-nätverk inom 
Norden: Alla Nordens 

läkarutbildningar deltar 
– ingen platsgaranti



Utomlands – när under utbildningen?
K 7 och K 10 (samt K 11)

• Söka utbytesplats genom våra avtal och gör VFU utomlands

• För K 11: sommarutbyte – under diskussion

K 8

• Datainsamling/uppsatsarbete för självständiga arbetet

Free-mover

• Hitta en plats utomlands själv

• VFU utomlands, oftast fyraveckorsblock. Efter K 6.
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Information via Utresewebben
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Utomlands på K 7 - terminsutbyte
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• Hela terminens VFU (13 veckor) görs utomlands:

– 6 v kirurgi

– 3 v ortopedi

– 2 v anestesi/intensivvård

– 2 v onkologi

samt 

– 1 v för självständiga arbetet (om man önskar den tiden utomlands)

– en fältstudie med anknytning till den VFU man gör

– klinisk färdighetsträning, KLFÄ, tillgodoräknas genom VFU utomlands –
kan också funka att göra hemma, före utbytet

Terminens teori läser man in på egen hand

Mottagande klinik bestämmer schemaläggningen, minst 3o h, 
måndag-fredag!



Utomlands på K 10 - terminsutbyte
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• Minst 9 veckor VFU görs utomlands:

– 3 v obstetrik & gynekologi

– 3 v pediatrik

– 1-2 v hud

– 1-2 v infektion

• Hud och infektion ska tillsammans utgöra minst 3 veckor

– 4 v valbar VFU (krav för Erasmusstudenter och studenter som ska till Moi)

samt 

– en fältstudie

– klinisk färdighetsträning, KLFÄ, tillgodoräknas genom VFU utomlands –
kan också funka att göra hemma, före utbytet



Sommarutbyte K 7 och K 10 (samt K 11)
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• Japan: 4 v av terminens VFU

- (fältstudie kan genomföras)

• Kenya: 1 v introduktion och 5 v av terminens VFU

– (fältstudie kan genomföras)



K 8 – självständiga arbetet utomlands
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• Datainsamling utomlands

• Du hittar själv din plats utomlands

• Erasmuspraktik (inom EU, stipendium minst 550 EUR/månad, försäkring), 2-
12 månader. 

• Minor Field Studies (utvecklingsland, stipendium ca 27.000, försäkring), minst 
8 veckor. Handläggs av LiU:s centrala International Office

• Free-mover (hela världen)



Deadlines
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1 februari 
(huvudansökan)

10 september
(restplatser till 

våren)

15 nov för 
sommarplatser

Erasmuspraktik, 
10 ggr per år (ej 

juli-augusti)

Minor Field 
Studies

Free-mover, 
(15 april och 15 

oktober)
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Stipendier vid utbytesstudier
K 7 och K 10

• Erasmusstudier, ca 13.000 för 3 månader

• Nordplus, ca 250 EUR per månad

• Bilaterala avtal, dvs. utanför Europa – resebidrag på 4.000 från Medfak

K 8

• Erasmuspraktik, 550-660 EU per månad

• Minor Field Studies, ca 27.000 SEK, 8 veckor utomlands
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Fadder i vår?

• Vi får hit 6 läkarstudenter i vår, från Belgien, Grekland, Spanien 
och Japan. 

• Vill du vara fadder för en av dem? Fundera gärna och kontakta 
vår internationellt ansvariga inom Consensus 
international@consensus.liu.se

• Det är meriterande, räknas som ett förtroendeuppdrag
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Kontaktpersoner på Medfak
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Anna-Maria Josefsson, 
anna-maria.josefsson@liu.se

- Administrativ koordinator för utbytesstudier

- Ansvarig för Erasmuspraktik på Medfak

- Praktiska frågor, inkl kontakter med  
partneruniversitetet

Annette Theodorsson,  

- Akademisk koordinator för LÄK 

- Studieplanering/akademiskt innehåll på utbytet

mailto:anna-maria.josefsson@liu.se


All information hittar du via 
www.liu.se/ut/hu

Nytt Studentintranät inom kort…
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http://www.liu.se/ut/hu


www.liu.se

Tack!
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