
Information till termin 5 – val av studieort termin 6–9. 
 
Under termin 6–9 är ni studenter fördelade proportionerligt mellan Lund, Helsingborg och 
Malmö. Fördelningen sker under termin 5. Undervisningen är likvärdig mellan de tre 
studieorterna och alla studenter gör samma examination.  
 
Alla studenter på termin 5, som inte beviljats förtur på grund av särskilda skäl, ska delta i 
valet av studieort. Valet gör du i en webbportal som öppnar under vecka 10 och stänger 
under vecka 11. Praktisk information om hur du deltar i valet kommer att skickas till den 
mailadress du har i Ladok när webbportalen öppnar.  
 
Du behåller den placering du får under termin 6–9, under förutsättning att du följer 
ordinarie studiegång. Om du inte följer ordinarie studiegång, tappar du den 
studieortsplacering du tilldelats. I samband med återupptagande av studierna får du 
möjlighet att önska placering. 
 
Ansökan om förtur i valet med särskilda skäl 
 
Du kan ansöka om förtur vid kursortsplacering om du har särskilda skäl för att vara vid en 
speciell studieort. Vad som anses vara särskilda skäl har beslutats av Programnämnden för 
Läkarprogrammet i samråd med MF. För fullständig information om särskilda skäl se 
Studiesocialt regelverk för Läkarprogrammet:   
https://moodle.med.lu.se/pluginfile.php/179744/mod_resource/content/1/Studiesocialt%2
0regelverk%20för%20Läkarprogrammet%20version%202020-04-24.pdf 
 
Du ansöker om förtur med särskilda skäl genom att du skickar ett personligt brev där det 
tydligt framgår varför du ansöker om undantag med särskilda skäl, tillsammans med ett eller 
flera intyg där det tydligt framgår att du uppfyller kraven för särskilda skäl för att vara 
placerad vid en speciell ort. 
 
Din kompletta ansökan skickas via e-post senast 8/2-21 kl. 12.00 till 
sandra.lindell@med.lu.se 
 
Beslut om förtursplacering fattas av studiesociala kommittén på läkarprogrammet den 
18/2-21 och du kommer att få besked efter mötet om din ansökan beviljats eller ej.  
 
 
Byte av kursortsplacering 
 
Alla byten av studieortsplacering ska beviljas av studiesociala kommittén på 
läkarprogrammet. Om du vill byta din studieortsplacering ska du ansöka om detta senast den 
15 april inför hösttermin och 15 oktober inför vårtermin, observera att man enbart kan 
önska en ort och inte rangordna fler alternativ. Du kan ansöka med prioritet enligt skälen 
ovan (ska stärkas med intyg) eller skicka in en ansökan utan prioritet. Byten kan endast ske i 
mån av ledig kursplats. Ansökan finns här: 
https://moodle.med.lu.se/course/view.php?id=1584 
 



Din kompletta ansökan skickas via e-post till eva.piculell@med.lu.se  
 
Vid eventuella frågor om förtur vid studieortsvalet eller byte av kursortsplacering kan du 
kontakta dina studievägledare.  helena.axelsson@med.lu.se , sandra.lindell@med.lu.se eller 
jenny.arfwedson@med.lu.se 
 
Om du har frågor om själva valet kan du kontakta kursadministratör Jeanette Nilsson. 
jeanette.nilsson@med.lu.se 
 
Om du har frågor om hur det är att studera vid respektive studieort kan du kontakta 
MF/MUR. 
 
 


