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Att det skulle vara så enormt svårt 
som alla säger att komma in på 
läkarutbildningen tycker inte Nils 
stämmer, inte längre.

– Inför vårterminen 2012 
blev ansökande antagna med 
ett betygsnitt på 21,75 utan 
betygskompletteringar eller 22,30 
med betygskompletteringar, 
alternativt högskoleprovspoäng på 
1,7 i högskoleprovskvoten eller 1,4 i 
Karolinska Institutets intervjukvot. 

Dock framhåller Nils att det 
innan man ansöker är viktigt att man 
har realistiska förväntningar på vad 
läkaryrket innebär. 

– Många bildar sin uppfattning 
utifrån sjukhusserier på tv och de 
är o!ast inte helt representativa 
för verkligheten. Det är bättre att 
se arbetet med egna ögon eller 
åtminstone ta del av andras egna 
erfarenheter.

DET FINNS FÖR närvarande sju 
läkarprogram i Sverige. Karolinska 
Institutet, Stockholm universitet, 
Uppsala universitet, Lunds 
universitet, Göteborgs universitet, 
Linköpings universitet, Umeå 
universitet och Örebro universitet. 
Några läkarprogram har även 

börjat med utlokaliseringar inför de 
kliniska terminerna för att undvika 
överbelastning av det centrala 
sjukhuset. Vid Umeås läkarprogram 
får en del läkarstudenter gå sina 
kliniska terminer i Sundsvall, 
Östersund eller Luleå och vid Lunds 
läkarprogram sker uppdelning till 
även Malmö och Helsingborg.

DET SVENSKA läkarprogrammet är 
för närvarande elva terminer långt. 
För de studenter som vill arbeta i 
Sverige e!er examen tillkommer 
också allmäntjänstgöring, AT, i 
minst 18 månader och däre!er 
specialisttjänstgöring, ST, i 
åtminstone fem år. Regeringen håller 
dock på att utreda en omläggning av 
den svenska läkarutbildningen som 
troligen kommer att bli 12 terminer 
lång i enlighet med den europeiska 
standarden. Samtidigt kommer 
AT troligen att bli lika mycket 
kortare, alternativt bakas in helt i 
grundutbildningen och/eller ST.

Vilken utbildningsstad som är 
populärast anser Nils varierar och att 
svaret beror på vem man frågar. 

– Det varierar mycket men många 
föredrar helt enkelt en geografiskt 
närliggande läkarutbildning e!ersom 
de inte vill flytta långt bort från familj 
och vänner. Både antalet ansökande 
och antagningskraven är högst för 
läkarprogrammet vid Karolinska 
Institutet, som dock även anses 
erbjuda bäst möjligheter till forskning 
och utbytesstudier och dessutom 
anses vara mest meriterande på den 
internationella arbetsmarknaden.

DE FLESTA läkarprogram har infört 
någon variant av problembaserat 
lärande – seminarier där en grupp 
diskuterar frågor och bestämmer 
hemläxor inför nästa gruppmöte. 
Linköpings läkarprogram anses ha 
tagit denna modell längst medan 
Göteborgs läkarprogram är känt för 
traditionell katederundervisning. Vid 
utländska läkarprogram finns flest 

svenskar i Polen men tvåan Danmark 
är förmodligen mer e!ertraktad för 
läkarstudier e!ersom svenskar inte 
behöver betala studieavgi!er där.

– Samtidigt har de olika 
lärosätena olika sociala miljöer att 
erbjuda; Lund och Uppsala är starkt 
präglade av klassiskt studentliv 
samtidigt som de som föredrar 
storstadsliv kan känna sig mer 
dragna till Stockholm, Göteborg 
eller Malmö och Köpenhamn via 
Lund. Linköping, Umeå och Örebro 
är ett mellanting, medelstora städer 
som är studentpräglade men inte 
studentdominerade. 

Varför valde du en läkarutbildning?

– En personlig händelse fick 
mig att inse att mitt tidigare val 
av utbildning hade gjorts utifrån 
pliktkänsla och inte gjorde mig 
lycklig. Jag tycker att medicin 
och människokroppens biologi 
är intressant och gillar tanken på 
livslångt lärande och utveckling, yrket 
känns givande för mig och jag vill 
arbeta med att hjälpa andra.

UTÖVER LÄKARPROGRAMMET finns 
även veterinärprogrammet samt 
kandidat- eller magisterutbildning 
i biomedicin, beroende på om man 
främst vill arbeta med människor, 
djur eller labbrockar. Förutom dessa 
breda medicinutbildningar finns även 
mer organspecifika utbildningar, till 
exempel tandläkare, logoped eller 
audionom. Biomedicinska analytiker 
arbetar med att analysera labbprover. 
För den som bara vill ha en liten 
del medicinsk inriktning finns 
andra yrken såsom sjukhusfysiker 
och optiker att välja. För den som 
vill ha ett mer vårdande arbete i 
anknytning till medicin finns främst 
sjuksköterska, sjukgymnast och 
arbetsterapeut att välja på.

Om man känner sig kallad 
att bli läkare så ska man 
absolut satsa på det. Det 
finns många vägar in på 
utbildningen och antag-‐
ningskraven har sjunkit 
kraftigt på senare år. 
Detta menar Nils Karlsson 
som läser läkarprogram-‐
met vid Lunds Universitet.
TEXT SANNA CEDERSTRÖM  

Enligt Nils Karlsson är det inte längre väldigt svårt att komma in på läkarprogrammet och hans råd är att tacka ja om du blir antagen.

Lite lättare att komma in på läkarlinjen

Populärt att läsa 
medicin utomlands 
Ungefär var fjärde svensk 
läkarstudent, cirka 2 500 
personer studerar medicin 
utomlands. Anledningen är 
framför allt bristen både på 
läkare och utbildningsplatser i 
Sverige. Många av de utländ-‐
ska utbildningarna är också 
betydligt lättare att komma in 
på. Öststatsländerna går starkt 
framåt och har i dag gått om 
Danmark i popularitet. Några 
av de universitet som är mest 
populära hos svenska studenter 
är:

Lettland Riga Stradins Uni-‐
versity

Riga Stradins Universitet i Lett-‐
lands huvudstad Riga erbjuder 
utbildningar inom många olika 
ämnesområden men är framför 
allt inriktade på medicin och 
sjukvård. Kännetecknande 
för Riga Stradins Universitet 
är högklassiga akademiska 
studieprogram, högutbil-‐
dade lärare samt att det är ett 
mycket modernt och dynamiskt 
universitet.

Polen Medical Univeristy of 
Lodz

Lodz Medicinska Universitet är 
ett av Polens största medicin-‐
ska universitet med mer än 8 
900 studenter inom medicin 
och sjukvård. Universitetet 
håller hög internationell klass 
och dess medicinska fakultet, 
där den engelska avdelningen 
ingår, har fått prestigefulla pris 
för sin akademiska standard 
och sitt studentomhänderta-‐
gande.

Slovakien Pavol Josef Safarik 
University 

P. J. Šafárik Universitet är be-‐
läget i Slovakiens näst största 
stad Košice. Staden har starka 
akademiska traditioner och det 
första universitetet grundades 
på 1600-‐talet. Den medicinska 
fakulteten erbjuder utbildningar 
både inom allmän medicin och 
tandvård. Det finns cirka 2 000 
medicinstudenter på skolan va-‐
rav cirka 250 är internationella.

Källa: sprakpunkten.se

330 nya Yh-‐
utbildningar får 
stats bidrag
Under hösten 2011 har det pågått 
en ansökningsomgång för utbild-‐
ningsanordnare som vill bedriva 
utbildning enligt reglerna för yr-‐
keshögskolan. 1 127 ansökningar 
inkom till myndigheten och arbe-‐
tet med att bedöma ansökning-‐
arna har pågått sedan septem-‐
ber. 330 nya Yh-‐utbildningar har 
nu beviljats statsbidrag för att 
bedriva yrkeshögskoleutbildning 
med första start under hösten 
2012.
Källa: Yh-‐myndigheten

»Många bildar 
sin uppfattning 
utifrån sjukhus-‐
serier på tv och 
de är oftast inte 
helt representa-‐
tiva för verklig-‐
heten.

Nils Karlsson
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Nils Karlsson


