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KIs övergripande mål för internationalisering

Samtliga studenter på utbildningsprogram vid Karolinska Institutet 

(KI) ska, efter avslutad utbildning, ha god beredskap för arbete på 

en global arbetsmarknad med varierande ekonomiska och sociala 

förutsättningar samt ha god beredskap för att arbeta i 

mångkulturella miljöer. KI ska vara en attraktiv studiedestination för 

internationella studenter.

Student- och lärarutbyten - ett led i uppnå målet
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Nuvarande samarbetspartners för utbyte
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University of Illinois

La Trobe University

Makerere University

University of Malawi

Midwifery Academy Amsterdam 

Groeningen
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Formalia studentutbyte

 Bilateralt avtal mellan KI och ett annat universitet 

 Studietid minst 5 veckor och max 13 veckor 
Bidrag från KI, Erasmus eller Linneaus-Palme

 Ansökan 
CV (kårengagemang meriteras) och motiveringsbrev på 

engelska samt LADOK-utdrag
2 lärare intervjuar och beslutar vilka som ska prioriteras och 

prioriteringsordning 
 Internationell koordinator ger besked 
Värduniversitetet fattar beslut om antagning

 Studier
VFU förlossning/BB (termin 3)
Examensarbete 15 hp (termin 3) 

 CSN
 Studierna tillgodoräknas
 Rapport
 Studenthälsan
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Utvärdering Linneaus-Palme KI och Makerere University 



Utdrag ur intervju med ugandiska studenter

som varit på utbyte i Sverige 

Kunskap om olika förlossningsställningar, stöd till föräldrar, vikten

av evidensbaserad vård, integration teori och praktik, hålla tider, 

kommunikation, kvinnors reproduktiva rättigheter, gender frågor

såsom att en kvinnas partner kan vara en kvinna och

mansmottagningar

Även om förutsättningarna för vård i Uganda är annorlunda så tog 

de med sig sina erfarenheter hem med intentionen att ge

individualiserad vård, involvera kvinnorna i beslutsprocesser, 

förbättra vårdorganisationen och förbättra attityden gentemot

kvinnor. 
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Oliva Norah gick kursen

barnmorskeledd mödra-, 

förlossning- och eftervård på

Södra BB 

Rekryterades därför till att bli chef 

för en förlossningsklinik på Mulago

Hospital



Utdrag ur intervju med svenska

studenter som varit på utbyte i Uganda 

Fick uppleva många obstetriska komplikationer som man knappast

ser i Sverige och fick många möjligheter att praktisera sådant som

man vanligtvis inte får möjlighet att göra som student i Sverige

såsom att hantera sätesförlossning och trillingförlossning.  

Att lära sig att arbeta med knappa resurser och liten tillgång till 

teknisk utrustning. 

Möjlighet att tänka och arbeta självständigt men ibland önskades

mer feedback.  
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Utmaningar

 Integration med inhemska studenter

 Vissa delar av världen brist på VFU-platser

 I bland brist på handledning

 Stödja studenterna att bearbeta upplevelser

 Vårda relationerna med partneruniversitetet
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Lärarutbyte

 Linneaus-Palme, Erasmus eller mobilitetsmedel från KI

 Vistelsetid på partneruniversitet varierar

 Linneaus-Palme - minst 3 veckor

 Erasmus - minst 8 timmar och minst 2 dagar

 Mobilitetsmedel – en vecka

 Kliniska handledare erbjuds möjlighet att delta i lärarutbyte

 Logistik undervisningstillfällen
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Utdrag ur intervju med ugandiska lärare som varit

på lärarutbyte i Sverige  

Att komma utanför boxen och se möjligheter att utveckla hälsovården i

hemlandet och att stödja kollegor att arbeta evidensbaserat och att forska

– changing agents. 

Att både forska, undervisa och arbeta kliniskt uppfattades som en bra 

modell. 

Att se andra förhållanden leder till större öppenhet bl.a. synen på

homosexualitet förändrad. 

Att se män med barnvagn var något nytt. 
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Utdrag ur intervju med svensk klinisk handledare som

varit på lärarutbyte i Uganda 

Svårigheter med anpassning efter hemkomst till Sverige med ett överflöd

av material och tid. 

Reflekterade över varför svenska barnmorskor är så stresserade med 

tanke på ugandiska barnmorskora arbetsförhållanden med en mängd

kvinnor att ta hand om och långa arbetsskift.

Utbytet hade lett till en fördjupad förståelse av betydelsen av kultur i det

kliniska arbetet i Sverige. 
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Student- och lärarutbyten

Oerhört inspirerande och givande på många

plan!
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