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2 vägar till legitimation för läkare från 3:e land

▪ Två vägar

1. Klara kunskapsprovet + minst 6 mån praktisk tjänstgöring

2. Kompletterande utbildning för läkare från 3:e land. AT krävs 

för legitimation.

(”Vanliga” läkarprogrammet känns inte som en rimlig väg)
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KUL nationellt examinerat c:a 90 per år

sedan 2017 då Umeå och Lund tillkom

▪ 2 lärosäten har 1 läsårs heltidsstudier (60 HP)

→ Karolinska Institutet 22 studenter/år 

→ Linköpings Universitet 22 studenter/år

▪ 2 lärosäten har nya program ökat till 1,5 läsårs heltidsstudier (90 HP)

→ Göteborgs Universitet cirka 20 studenter

→ Lunds Universitet, 5 studenter per termin = 10/år

▪ Umeå – 2 årigt program på distans (120 HP) 25 stud/år

▪ Sammanlagt cirka 100 intagna per år nationellt
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Antagning till KUL vid KI sker i 2 steg*

Behörighet att söka:
▪ Läkarexamen från land utanför EU/EES godkänd av Socialstyrelsen
▪ Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E

2 steg för antagning
1. De drygt 40 med bäst resultat på nationellt kunskapsprov kallas för 
intervju
2. Intervjun är avgörande *

* Umeå enbart steg 1 utan intervju
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Hur långt ner kallar vi?

Godkänt kunskapsprov c:a 60%

Som lägst kallas till 60% 

av godkänt dvs c:a 65 av 180p

Lägsta intagna efter intervju = 40 % av 

totalpoäng dvs cirka 72 av 180p
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Poäng kunskapsprov vs intervju

Kallelse till intervju baseras på ”Umeåprovet”



De 22 KUL-studenterna läsåret  21/22

▪ 45 kallade för intervju

▪ 23 antagna, endast en tackade nej 

▪ Ålder 28-51 år, medel = median = 36 år

▪ Medelpoäng 88% och median 87% av godkänt på KP

▪ Mellanöstern 40%        Östeuropa 27% (Somalia, Bangladesh, 

Sydamerika 2 st)

▪ 6 specialister internmedicin, urologi, psykiatri, dermatologi, 

radiologi, gynekologi

▪ 2 utan läkarpraktik, en student ett år AT, övriga  minst 2 år
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Huvudsyftet är att  våra kollegor blir 

praktiskt/kliniskt välfungerande läkare

▪ Klinisk praktisk färdighetsträning är eftersatt i många länder 

– även inom EU vilket tydliggjorts med starten av BT

▪ Viktigaste delarna:

▪ VFU

▪ CAMST/KTC (klinisk färdighetsträning)

▪ Patientfallsseminarier i grupp 

▪ Samtalsmetodik – ganska många länder –

→ patientcentrerat förhållningssätt nytt för de flesta



2018 - 2019 2021-2022

▪ Teori

1 teorivecka

Föreläsningar Internmedicin och kirurgi 
onsdagar

▪ Praktiska moment

Gyn med docka

HLR

▪ Professionell utveckling

Klinisk konsultation och kommunikation 

Egna presentationer

▪ VFU 20 v

Teori varje onsdag (2 + 2 dgr/v)

• Teori
• 4 teori-/praktikveckor + cirka 2 aktiviteter/v

• Breddning av internmedicin och kirurgi

• Öron, hud, ögon, barn, gyn

• Patientfallsseminarier istället för eller som 

tillägg till föreläsningar

• Praktiska moment

• Take Care (elektronisk journal)

• HLR

• KTC 4+3 halvdagar med >30 procedurer

• Gyn med docka

• Professionell utveckling

• Klinisk konsultation och kommunikation

• Egna presentationer med feedback 

• Under utveckling (EBM, etik )

• CAMST – teamträning

• Extra samtalsteknikseminarier

• VFU 16-17v (5 dgr/v)

• medicin/geriatrik, psykiatri, primärvård, kirurgi
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Läkarlinjen 12 terminer legitimerande

▪ Är det lika bra som 11 terminer + AT, dvs totalt minst 14 

terminer varav 3 i arbete??

▪ Svar nej, det blir en viss kvalitetssänkning
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Kompletterande utbildning 

▪ KUL idag medför behov av AT – nationellt förväntas vi  

examinera knappt 100 per år

▪ Arbete internt och mellan olika lärosäten pågår för att gå 

över till ”legitimerande KUL” – förlängd kurs!!

→ Undervisning – mer VFU

→ Examinationer – mer praktiskexamination

▪ Start senast HT 2024 (KI) för att första kullen skall komma 

ut före första kullen av T12or legitimeras från juni 2026
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