
 
 

 

 

 

Information angående handledaruppdrag för studenter på Kompletterande 
utbildning för läkare med examen från land utanför EU/EES/Schweiz  
 

Ni har fått i uppdrag att i höst ta emot en grupp studenter på Kompletterande utbildning för 

läkare med examen från länder utanför EU, nedan hittar du information om detta.  

Vi ser fram emot ett bra samarbete för våra framtida kollegors bästa! 

 

Vilken kurs: Kompletterande utbildning för läkare med examen från land utanför 
EU/EES/Schweiz (KUL) HT 2022, Göteborgs universitet 
 

Datum för 
handledning  
 

• Obligatorisk utbildningsdag för handledare: via zoom 12/9 kl 8.30-10.00 
eller 10.30-12.00 (två grupper).  

• Studenterna är på språkpraktik på vårdcentral  
en dag i veckan under 12 veckor (onsdagar under v. 39 - 50) för 
handledning av två studenter per vårdcentral.  
Då 20 studenter antas varje år behövs 10 vårdcentraler för uppdraget.  

Vem kan 
handleda 
 

Handledaren skall vara specialist i allmänmedicin och gärna ha erfarenhet av 
handledning, gärna från KUL, samt handledarutbildning.  
Önskvärt om samma vårdcentral kan handleda studenterna vt 2023 (preliminärt 
v. 13 - 14) och ht 2023 (preliminärt v. 50 - ev.51). Under 2023 sker placeringen 
under hela veckorna och med förändrat fokus.  
 
OBS! Handledarutbildningen 12/9 är obligatorisk.  
Handledningens fokus är språk, en språkpraktik en dag i veckan under tolv veckor 
som ingår i den inledande kursen; ”Svenska för utländska läkare”, 30 hp.  
Kända moment som patientkonsultation och status ingår men i delvis ny 
inramning. Språkpraktiken är obligatorisk. Språkpraktiken examineras inom 
ramen för nämnda kurs och inte på vårdcentralen.   

Ersättning  Fullt handledaruppdrag omfattar 12 dagar och ersätts med 800 kr per student 
och dag.  

Deadline 
 
 
 
 
 

Senast 22 april 2022 behöver du maila: ingmarie.skoglund@gu.se 

namn, telefon och mailadress till den handledare du har utsett att handleda 
studenter på KUL. Meddela även om handledaren har handlett på KUL tidigare. 
Den utsedda handledaren kommer sedan att få mer detaljerad information och 
vid behov inbjudan till utbildningsdag(-ar) från Göteborgs Universitet. 

Kontaktperson Ingmarie Skoglund: ingmarie.skoglund@gu.se 
 

 


