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Dnr U 2016/636 

Kompletterande utbildning för läkare med 
examen utanför EU/EES och Schweiz 

60 högskolepoäng Nivå A MKULÄ 

Programbeskrivning 

Syfte och progression 

Programmet vänder sig till läkare med utbildning från 

länder utanför EU/EES-området inklusive Schweiz och som 

inte på annat sätt erhållit svensk läkarlegitimation 

eller fått behörighet att göra allmäntjänstgöring 

(AT). 

Programmet lyder under förordning 2008:1101 om 

högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk 

utbildning. Förordningen syftar till att studenter som 

har en avslutad utländsk högskoleutbildning som 

motsvarar en svensk utbildning enligt högskolelagen ska 

få de kunskaper som behövs för att kunna få behörighet 

att i Sverige utöva det yrke som den utländska 

utbildningen har förberett dem för. Programmet ska ge 

den ämneskomplettering och kunskapsutveckling som 

erfordras för att läkare med utländsk examen efter 

prövning skall kunna godkännas av Socialstyrelsen för 

att söka tillträde till AT i Sverige. Beslut om vilka 

regler som mer precist kommer att gälla för att kunna 

tillträda AT efter godkänt program fattas av 

Socialstyrelsen. 

Mål 

Nationella mål för kompletterande utbildning för läkare 
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med utländsk examen: 

Efter slutförd utbildning skall studenten visa sådan 

kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket och för 

att fullgöra den allmäntjänstgöring (AT) som fordras 

för att få behörighet som läkare. 

 

 

Kunskap och förståelse 

För godkänd utbildning skall studenten 

 

 visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och 

insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och 

beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för 

yrkesutövningen, 

 visa såväl bred som fördjupad kunskap inom det 

medicinska området inbegripet kunskap om och 

förståelse för förhållanden i samhället som påverkar 

hälsan för olika grupper och individer, såväl barn 

som kvinnor och män, 

 visa kunskap om ekonomi och organisation som är av 

betydelse för hälso- och sjukvården, och 

 visa kunskap om relevanta författningar. 

 

Färdighet och förmåga 

För godkänd utbildning skall studenten 

 

 visa fördjupad förmåga att självständigt 

diagnostisera de vanligaste sjukdomstillstånden hos 

patienter och i samverkan med patienten behandla 

dessa, 

 visa förmåga att initiera och genomföra 

hälsofrämjande och förebyggande arbete inom hälso- 

och sjukvården för såväl enskilda som grupper av 

patienter, 

 visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera 

och använda kunskap samt analysera och bedöma 

komplexa företeelser, frågeställningar och 

situationer, 

 visa fördjupad förmåga att informera och undervisa 

olika grupper samt att genomföra handledande 

uppgifter, 

 visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra 

yrkesgrupper såväl inom hälso- och sjukvården som 

inom vård och omsorg, visa förmåga att muntligt och 

skriftligt redogöra för åtgärder och 

behandlingsresultat med berörda parter samt i 

enlighet med relevanta författningar dokumentera 

dessa, 

 visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund 

diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar 
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inom det medicinska området med olika grupper samt 

att kritiskt granska, bedöma och använda relevant 

information, och 

 visa fördjupad förmåga att initiera, medverka i och 

genomföra förbättringsarbete samt utvärdera medicinsk 

behandlingsverksamhet. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För godkänd utbildning skall studenten 

 

 visa självkännedom och empatisk förmåga, 

 visa förmåga till helhetssyn på patienten utifrån ett 

vetenskapligt och humanistiskt synsätt med särskilt 

beaktande av de mänskliga rättigheterna, 

 visa förmåga till ett etiskt och professionellt 

förhållningssätt gentemot patienter och deras 

närstående, och 

 visa förmåga att identifiera sitt behov av 

ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 

kompetens. 

 

 

Innehåll och upplägg 

Programmet omfattar 40 veckor vilket motsvarar två 

terminers heltidsstudier eller 60 högskolepoäng och 

där varje termin (30 högskolepoäng) är uppdelad i två 

- tre kurser. Utbildningen har sammanlagt fem separata 

kurser på avancerad nivå. I de olika kurserna ingår 

såväl lärarledd undervisning i helkurs som 

undervisning i mindre grupper men det finns också 

moment som kräver enskilda studier. En stor del av 

utbildningstiden genomförs som en praktisk klinisk 

utbildning i nära samarbete med hälso- och sjukvården, 

s.k. verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Det 

huvudsakliga ämnesområdet är teoretisk och praktisk 

medicin, men det finns även moment som rör Samhälls- 

och författningskunskap. 

 

Kurs 1 och 2(KUL 1, KUL 2) 

Introduktion till Kompletterande utbildning läkare och 

grundläggande kompletterande kurs 7,5 (50% studietakt) 

Samhälls- och författningskunskap 7,5 hp (50% 

studietakt) 

Dessa två moment genomförs parallellt 

 

Kurs 3 (KUL 3) 

Fortsatt kompletterande kurs 15 hp 

 

 Kurs 4 och 5(KUL 4, KUL 5) 

 Särskild kompletterande kurs 15 hp (50& studietakt) 

 Avslutande kompletterande kurs 15 hp (50% studietakt) 

 Dessa två moment genomförs parallellt
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KUL 1 och 2 innehåller klinisk färdighetsträning och 

utbildning inom grundläggande moment som patientsamtal 

och undersökningsteknik samt en kurs i Samhälls- och 

författningskunskap. 

 

KUL 3 innehåller fortsatt klinisk färdighetsträning och 

verksamhetsintegrerat lärande avseende akutmediciniska 

situationer. 

 

KUL 4 innehåller fortsatt klinisk färdighetsträning 

och utbildning avseende särskilda verksamheter som 

förutsätter allmän grundläggande kompetens. 

 

KUL 5 innehåller verksamhetsintegrerat lärande där de 

tidigare kursernas innehåll och moment ska tillämpas 

med hög grad av självständighet. 

 

De enskilda kurserna ska genomföras i ordningsföljd och 

för att kunna fortsätta till nästa kurs måste vissa 

moment vara godkända innan tillträde till nästa kurs 

beviljas. I de enskilda kursplanerna anges under 

rubriken Behörighet, de särskilda förkunskapskrav som 

gäller för tillträde till nästa kurs inom programmet. 

 

Kursplaner 

För varje kurs inom programmet finns en kursplan med 

detaljerad information om innehåll och omfattning. 

 

Examination 

Examination sker efter varje kurs och består av två 

delar. 

 

1. Teoretiskt prov som testar kunskap och förståelse 
2. Kursportfölj som utformas efter den enskilda kursens 

inriktning. I kursportföljen läggs uppgifter som 

avser bedömning av de mål eller delar av mål som inte 

examineras i teoretiskt prov. Kursportföljen 

innehåller kursens obligatoriska moment, skriftliga 

inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar, 

bedömning av praktisk förmåga och bedömning av 

verksamhetsintegrerat lärande. Kursportföljen 

examineras i sin helhet. 

 

Detaljerad information om examinationens utformning 

återfinns i kursplanerna. 
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Antal examinationstillfällen vid verksamhetsintegrerat 

lärande (VIL) 

Student som inte uppnår godkänt resultat vid första 

utbildningstillfället erbjuds ytterligare ett 

utbildningstillfälle med examination. Antalet 

utbildningstillfällen avseende VIL är begränsat till 

två. Student som underkänts vid två examinationer ges 

inte något ytterligare utbildningstillfälle. 

 

Student som utan särskilda skäl avbryter sitt VIL i 

förtid, dvs när 40% eller mer av den totala tiden är 

genomförd, ska bedömas för betyg (godkänd/underkänd) 

och har därmed förbrukat ett tillfälle av VIL. 

 

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en 

students VIL eller motsvarande om studenten visar 

sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter 

eller förhållningssätt att patientsäkerheten hotas 

eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. 

När VIL avbryts på detta sätt innebär det att 

studenten underkänns på aktuellt moment och att ett 

VIL tillfälle är förbrukat. Om en sådan situation 

inträffar ska en individuell studieplan för studenten 

upprättas. Först när bristerna är åtgärdade kan VIL 

åter erbjudas. 

 

Undervisningsspråk 

All undervisning sker på svenska. 

 

Betygsskala 

Tvågradig betygsskala med betygen Underkänd eller 

Godkänd 

 

Kursbevis 

Student som genomgått utbildningen med godkänt betyg i 

samtliga kurser erhåller ett sammanhållet 

utbildningsbevis för hela programmet. Av detta ska 

framgå att en tvågradig betygsskala med betygen 

Godkänd och Underkänd tillämpas. 

 

Förkunskapskrav och urvalsgrunder 

Behörighet 

För antagning till programmet krävs läkarexamen från 

land utanför EU/EES-området inklusive Schweiz samt av 

Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av 

kunskapsprov för läkare eller kompletterande 

utbildning. Godkända kunskaper i svenska enligt 

bestämmelser för grundläggande behörighet för 

grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst 

betyget Godkänd/E. 
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Urval 

Steg 1 är ett kunskapstest som alla som har behörighet 

ska genomföra. Testet mäter teoretiska medicinska 

kunskaper och formatet för testet är flervalsfrågor. 

 

Steg 2 är intervjuer av de sökande som har uppnått bäst 

resultat på kunskapstestet. 

 

Slutgiltig antagning till programmet görs genom att 

väga samman resultatet från kunskapstestet med den 

information som framkommit under intervjuerna. 

 

Övrigt 

För övriga regler om anstånd, studieuppehåll, 

tillgodoräknade etc. gäller de regler som tillämpas på 

läkarprogrammet. 


