
Välkomna till Kalmar, 
läkarstudenter!

Kalmar2020
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Studieorten Kalmar fortsätter att skriva historia. Varje  
termin, med start i januari i år, ska runt 20 läkarstudenter vid 
Linköpings universitet flytta till Kalmar för att genomföra en 
treårig klinisk utbildning. Intresset för att välja Kalmar som 
studieort har varit stort. 

Genom 1634 års regeringsform 
bildades Sveriges indelning i län 
och Kalmar län blev ett eget län 
med Kalmar som residensstad. 
Länet bildades av Kalmar slotts-
län, Tjust och Öland och hette in-
ledningsvis Kalmar län och Öland.

Möt Anna och några av människorna som 
gör vårt universitet levande.

kalmar.se/2020 

Kalmar län bildas ”Jag fascineras 
av livet och hur 
vi blir till”

Historiska 
Kalmar!

Universitets-
livet!

I ett samarbete mellan Linköpings universitet och Region Kalmar län ska 
20 läkarstudenter efter 2,5 års studier i Linköping flytta till Kalmar för att 
genomföra sin kliniska utbildning. Tore Schülke är en av 20 läkarstuden-
ter som flyttade till Kalmar i januari.
– Under mitt studieortsbesök och även vårdcentralplacering fick jag ett 
väldigt gott intryck av Kalmar och Region Kalmar län. Staden är jättefin, 
läget vid havet är fantastiskt och här finns allt jag behöver. Inför valet 
pratade jag med mina närmaste vänner i klassen och de kände likadant.

I Hus 2 på Länssjukhuset i Kalmar har en hel våning byggts om för att 
rymma studierum, lunchrum, bibliotek och undervisningslokaler med 
föreläsningar via videolänk från Linköpings Universitet.
– Lokalerna är jättefina, och jag ser stora möjligheter att utvecklas i Regi-
on Kalmar län. Ett annat stort plus är bostadsgarantin. På de andra stu-
dieorterna har det inte fungerat lika bra. En del läkarstudenter var utan 
bostad när terminen startade. Jag är jättenöjd med att jag valde Kalmar.

Fakta Läkarprogrammet
När regeringen utökade antalet studieplatser på Läkarprogrammet vid 
Linköpings Universitet inledde universitetet ett samarbete med lands-
tingen i studieorterna Jönköping, Kalmar och Norrköping. Efter att 
läkarstudenterna har genomfört teoretisk utbildning i Linköping i fem 
terminer ska studieorterna ta emot ett visst antal studenter för klinisk ut-
bildning i tre år. För Kalmars del innebär det 20 nya läkarstudenter varje 
termin. Tidigare har Kalmar tagit emot läkarstudenter för praktik, men 
detta har då enbart varit i korta perioder.

Stort intresse för Kalmar
Under termin 3 gör samtliga läkarstudenter studieortsbesök, ett besök 
som har satt avtryck. Över 95 procent av de 40 studenter som flyttar till 
Kalmar våren och hösten 2019 har studieorten som förstaval, vilket är 
högre än Jönköping och Norrköping. Koordinator för Läkarprogrammets 
verksamhet i Kalmar är Ingvar Rydén.

Betydelse för Kalmar
Samarbetet ger ökad status för sjukvården i Region Kalmar län, större 
akademisk potential och fler forskningsmedel, vilket attraherar skickliga 
läkare som vill kombinera jobb, undervisning och forskning.
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Under mitt studieortsbesök fick jag ett väldigt gott 
intryck av Kalmar och Region Kalmar län. Staden är 
jättefin, läget vid havet är fantastiskt och här finns 
allt jag behöver. 

Tore Schülke, Läkarstudent

Över 95 procent av de 40 studenter som flyttar hit har Kalmar som förstaval.


