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Vad gör Medfak International?
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– Kerstin Hawkins – ansvarig för 
internationalisering på Medfak

– Anna Sandelin – BMA, LOG, LÄK, 
Erasmuspraktik för alla program

– Sabina Kinywa – AT, FYSIO, MedBi, SSK, MFS för 
alla program

• Vi arbetar med information om utbytesstudier och all 
administration kring utresande och inresande 
studenter



Före avresan
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• Läs checklistorna som finns i Virtuella mappen, www.liu.se/ut/hu

• Learning Agreement: ska vara färdigt och godkänt/underskrivet av 
akademisk koordinator och dig själv

• Viktiga dokument: Tänk på att skriva upp kreditkortsnummer, ta kopia 
på pass och andra viktiga papper och förvara på säkert ställe.

• Visum/uppehållsrätt: Kolla upp vad som gäller i god tid för det land du 
ska till

• Arbetskläder: Kolla med ditt värduniversitet om du behöver ha med 
scrubs och eventuellt stetoskop etc. Clinicum i Linköping har 
begagnade scrubs att hämta (två uppsättningar per student).

• Försäkring: separat information

• Utbyte i utvecklingsland: Anmäl dig till ambassaden så att de vet att du 
finns i landet och under vilken tid du finns där

http://www.liu.se/ut/hu


Studiemedel - CSN
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• Som utbytesstudent ska man vara 
programregistrerad student vid LiU och därigenom 
berättigad till studiemedel från CSN.

• Inget studieintyg från LiU behöver skickas in - CSN 
kan hämta info från Ladok OM du meddelat Medfak 
International vilka datum du studerar utomlands!

• www.csn.se/hogskola/utbytesstudier 

•



Vid ankomst till värduniversitetet
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• Alla Medfak-studenter ska lämna in två dokument till 
Medfak International/International Office

– Learning Agreement
– Certificate of Attendance
– De ska skrivas under av din koordinator vid 

värduniversitetet

– Ladda upp dessa via Utbytesportalen



Under utbytet
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• ”Assessment of clinical placement for exchange
students”, finns i vår virtuella mapp. En för varje 
placering. Ska lämnas in i original

• Ändringar i studieplanen – stäm först av med din 
akademiska koordinator att ändringen är ok och kan 
tillgodoräknas



Efter återkomst till Sverige
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• Tillgodoräknande av utbytesstudierna

– Blanketten om tillgodoräknande och intyg/betyg i original samt 
reserapporten ska skickas till Medfak International. Lämna helst in 
ansökan direkt efter hemkomst. Lämnar man i samband med 
terminsstart kan problem uppstå med uppflyttning till nästa 
termin.

– Hela moment som fullgjorts utomlands kommer att stå som 
tillgodoräknade (T) i Ladok

– Reserapporten ska skickas elektroniskt (i word-format) till Medfak
International. Ett urval av rapporterna läggs på vår ut utreseweb



Efter återkomst till Sverige, forts
• MRSA/VRE

– Screena dig för MRSA/VRE innan du börjar på praktik i Sverige. 
Kontakta infektionskliniken i Linköping/Norrköping och beställ 
tid.

• Medverkan på informationsträffar för kommande studenter

– Du förväntas delta i informationsträffar om utbytesstudier



Utvärderingar
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• Alla Medfak-studenter som åker utomlands skriver en reserapport som läggs ut 
på vår Utresewebb

• Utvärderingarna är obligatoriska och används både för att kunna informera 
framtida studenter om utbytesmöjligheter, och för att kunna utvärdera hur 
utbyten fungerar för våra studenter på olika universitet

• Medfaks reserapporter är mycket uppskattade av de studenter som är 
intresserade av utbytesstudier!



Dokumentation utbytesstudier?
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• All information ligger i vår virtuella mapp, som du 
hittar på Utresewebben: www.liu.se/ut/hu/ 

• Alla dokument; certificates, assessment form, mall 
för reserapport, etc – allt du behöver finns i mappen

• Dagens presentationer kommer också att läggas där

•



2017-02-03 11Titel/föreläsare

• Välkommen att ställa frågor!
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