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Revideringar i denna version 

Denna rutin fanns tidigare som ett direktiv, se verkställighetsbeslut SD 9/2015, dnr SU 643-
325/2015. I samband med att kontaktuppgifter vid Sahlgrenska akademin har bytts ut 
uppdateras rutinen. 
 

Bakgrund 

Sedan flera år tillbaka väljer ett allt större antal svenska ungdomar att studera vid 
läkarprogram vid universitet utanför Sveriges gränser men inom EU. Dessa studenter 
förväntas göra klinisk praktik och uppmanas att söka plats för detta i hemlandet. En del av 
dessa studenter kommer från universitet som läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin 
har avtal med, men ett stort antal kommer från lärosäten där avtal saknas, så kallade 
”Freemover”-studenter. Studenter som tas emot utanför gängse ansökningsprocedur 
konkurrerar om kliniska utbildningsinsatser och handledning med de studenter som 
Sahlgrenska akademin genom avtal redan ansvarar för. Sahlgrenska akademin tar inte på 
sig något ansvar för dessa studenter och utfärdar inte heller några intyg efter utförd praktik. 
 

Syfte 

Tydliggöra och säkra en enhetlig hantering av läkarstuderande från annat land som söker 
praktikplats vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 
 

Arbetsbeskrivning 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) erbjuder endast klinisk praktik för nominerade 
internationella läkarstudenter i enlighet med läkarprogrammets utbildningsplan vid 
Sahlgrenska akademin (Göteborgs Universitet). Den kliniska praktik som erbjuds på SU för 
såväl svenska som internationella läkarstudenter är integrerad och del av ordinarie 
utbildning. Nominerade internationella studenter liksom svenska läkarstudenter förmedlas 
verksamheten (SU) via deltagarlistor på respektive kurs. 
Studenter är inte tillåtna att kontakta verksamheten för att på egen hand planera sin 
utbildning. 
 

Enskilda individer (ej nominerade internationella studenter) som kontaktar verksamheten 
(SU) ska inte hänvisas till Sahlgrenska akademin. Studenten ska istället ta kontakt med 
International 
Office vid hemlärosätet för att på så vis ansöka om en plats och eventuellt bli nominerad, 
om det finns ett befintligt avtal. Sahlgrenska Academy International Office (SAIO) vid 
Sahlgrenska akademin skriver inte enskilda utbytesavtal för svenska läkarstudenter som 
studerar vid utländskt universitet. 
 

Sammanfattning: 
Sahlgrenska Sjukhuset (SU) erbjuder inte praktikplatser för inresande internationella 
läkarstudenter med undantagen: 
1. utbytesstudenter som förmedlas via Sahlgrenska akademin under terminstid, 
del av ordinarie klinisk kurs 
2. studentorganisationen IFMSA (kliniska rotationer under sommarmånaderna) 
 

Kontaktuppgift till Sahlgrenska Academy International Office 
SAIO@sahlgrenska.gu.se 
 
 

https://www.ifmsa.se/goteborg/
mailto:annelie.hyllner@sahlgrenska.gu.se
mailto:SAIO@sahlgrenska.gu.se
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Ansvar 
Samtliga medarbetare som tar emot frågor om praktik från läkarstuderande från annat 
utländskt lärosäte. 
 

Uppföljning, utvärdering och revision 

FoUU-chef vid Utbildningsenhet FoUU ansvarar för revision av rutinen i samråd med SAIO 
Vid medvetet avsteg från rutinen ska FoUU-chef vid Utbildningsenhet FoUU informeras. 


