
Läkarstudier 
utomlands

Allt fler studerande väljer att läsa en 
läkarutbildning utomlands. Polen är 
populärast, men även Lettland, Rumänien, 
Tjeckien och Ungern är vanliga länder. 
Eftersom läkare är ett reglerat yrke 
finns det vissa förutsättningar att ta 
ställning till innan man väljer att bedriva 
läkarstudier utomlands. Det gäller 
särskilt om planen är att arbeta som 
läkare i Sverige efter studierna. 

Reglerade yrken
En examen gäller i regel i alla EU-länder, men för reg-
lerade yrken finns särskilda bestämmelser. I Sverige får 
endast den som har svensk legitimation använda titeln 
läkare. Alla som har ett examensbevis och en läkarlegiti-
mation som utfärdats utanför Sverige måste ansöka hos 
Socialstyrelsen om en svensk legitimation för att kunna 
verka som läkare i Sverige.

Legitimation i utbildningslandet
Den som vill studera till läkare utomlands måste kontroll-
era att ansvariga myndigheter i utbildningslandet kan ge 
bevis om yrkesbehörighet efter genomförd utbildning. 
Det är mycket viktigt att examenstiteln som utbildningen 
leder till stämmer överens med Europeiska riktlinjer och 
gäller i utbildningslandet. 

Undervisningen
Undervisningen i ett annat land är förmodligen inte 
upplagd på samma sätt som den är i Sverige. Föreläs-
ningsmodellen kan råda och vissa skolor har inte, i lika 

stor utsträckning som i Sverige, tekniska hjälpmedel i 
undervisningen. En utmaning kan vara att obligatoriska 
moment såsom examensprov och praktik genomförs på 
språket i utbildningslandet. Sådant är viktigt att känna 
till på förhand, så att man kan vidta åtgärder, som exem-
pelvis språkstudier, för att kunna slutföra studierna och 
i förlängningen få ut sin yrkesbehörighet. Praktiska för-
utsättningar kan dock ändras snabbt, så det bästa är 
att försöka få kontakt med någon som nyligen har stud-
erat vid samma universitet och ta del av den personens 
erfarenheter.

Socialstyrelsen prövar
För att Socialstyrelsen ska kunna pröva en ansökan om 
legitimation i Sverige måste den läkarstuderande först få 
ut sin läkarlegitimation i utbildningslandet. På Socialsty-
relsens webbplats finns information om vilka intyg som 
krävs för att ansöka om svensk legitimation. Eventuella 
kompletteringar kan förlänga handläggningstiden med 
flera månader och under tiden är läkaren förhindrad att 
utöva sitt yrke. Därför är det viktigt att ha alla intyg och 



alla översättningar klara vid ansökan. Det är omöjligt att 
få förhandsbesked på om en viss läkarutbildning i utlan-
det leder till svensk legitimation. Socialstyrelsen prövar 
alla ansökningar individuellt.

Kostnader
Läkarutbildningar utomlands är kostsamma. Det beror 
till största delen på terminsavgiften som den studerande 
måste betala. Ett konkret exempel är läkarstudier vid 
Riga Stradins University i Lettland via Study Abroad. För-
sta året är terminsavgiften € 4500 per termin. De kom-
mande fem åren är terminsavgiften € 5000 per termin. 
Det innebär att enbart terminsavgifterna på just denna 
läkarutbildning blir € 59 000. Maxbeloppet för lån från 
CSN till undervisningsavgift  är 340 224 SEK (år 2016).

Lästips
Europeisk databas för reglerade yrken
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifica
tions/regprof/index.cfm

Socialstyrelsen om legitimation och intyg
www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimation
ochintyg

En läkarstudent i Polen berättar
www.studera.nu/studerautomlands/saharandra
gjort1/mangafordelarmedlakarstudieripolen/
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