
Rapport efter utbytesstudier.  
Läkarprogrammet termin 10, Université Libre de Bruxelles, Belgien.  

Kurser och tillgodoräknande.  
Jag tillbringade tre månader i Bryssel ht14 under termin tio vilket innebar 
tretton veckor praktik; psykiatri fyra veckor, geriatrik fyra veckor och neurologi 
fem veckor. Av dessa kunde jag tillgodoräkna mig den praktiska delen av termin 
10 (totalt 18 ECTS, 6 per placering). Tentamen skrev jag som vanligt i Sverige.  
 
Praktiken. 
I Bryssel kan man bli utplacerad på de olika sjukhus (i olika delar av Bryssel) 
som är kopplade till universitet, vilket är både mindre och (oftast) större 
sjukhus. Som kandidat i Bryssel jobbar man tillsammans med deras 
motsvarigheter till ST-läkare (”PG”) vilket i stor utsträckning innebar 
avdelningsarbete. Alla mina placeringar höll god kvalitet och jag upplevde att jag 
fick mycket utrymme på avdelningen vilket gjorde att jag lärde mig mycket. Man 
jobbar tätt med ”sin PG” vilket gör att man hela tiden kan diskutera och ställa 
frågor. På avdelningen gjorde jag inskrivningar och fick ansvara för några 
patienter, alltid med gott stöd. Ville man följa med och se undersökningar eller 
var intresserad av att vara med på mottagningen var man alltid välkommen. Det 
anordnades också flera intressanta seminarier varje vecka. Praktiken var ca 40 
timmar/vecka.  
 
Boende.  
Jag bodde i ett kollektiv i norra Saint-Gilles vilket jag var mycket nöjd med. Mitt 
boende hittade jag på ”Appartager”. Ett annat tips är att söka på FB, där många 
kollektiv lägger ut annonser. Jag betalade 600 Euro/månad (allt inkluderat, wifi, 
tvättmaskin och städerska (!) mm), vilket verkar vara vad man får räkna med att 
betala för ett korttidsboende i centrala Bryssel. Jag rekommenderar starkt att bo 
i Saint-Gilles med tanke på att det är både ett mycket trevligt och socialt område 
att bo i och att det är en logistiskt bra utgångspunkt då man troligen får byta 
sjukhus varje placering. Ixelles är ett annan trevlig stadsdel, men det är längre att 
ta sig till de stora sjukhusen Brugmann och Erasme därifrån.  
 
Mottagande, introduktion och språk.  
Mottagandet från universitetet var mycket positivt och jag hade aldrig några 
problem med mina placeringar. Även mottagandet på sjukhusen var bra, och det 
var lätt att få kontakt med alla typer av yrkeskategorier. Jag upplevde det svårt 
att veta vilka uppgifter jag hade på min praktik i början, men ställer man frågor 
så får man svar, och det klarnade snabbt hur arbetet går till och vilken roll 
studenterna har. Man kunde alltid vända sig till Erasmus-koordinatorn vid 
behov, som snabbt svarade på mail. Bryssel är multikulturellt, vilket också gäller 
sjukvårdspersonalen, och jag träffade många spännande och väldigt trevliga 
människor. Givetvis är språket en utmaning i början, men man kommer snabbt 
in i franskan och de franska medicinska termerna. Jag hade läst franska i 
grundskola och gymnasium samt tre månaders intensivkurs i Frankrike, och 
även använt språket en del då jag rest, det räckte.  



 
Finansiering och praktiska frågor. 
Boendet i Bryssel är dyrt, men det är billigare att äta och dricka ute än i Sverige. 
Matpriserna och resekostnaderna är ungefär desamma. För mig täckte stipendiet 
mina extrakostnader jämfört med en termin i Sverige.  
 
Kläder får man låna på sjukhuset. Ta med stetoskop, reflexhammare osv. Ta med 
vaccinationskort och intyg på Hepatit-serologi och Tuberkulintest. Gör detta i 
Sverige innan så slipper du krångla med det där (glöm inte intygen). 
 
Tips.  
Ett tips för att träffa folk är att i början gå med i Express Erasmus ULB – en grupp 
för utbytesstudenter som anordnar både fester och resor billigt. Åk en tid innan 
praktiken börjar för att träffa folk. Muséer är billiga i Bryssel om man är 
student/<26 år. Frites. Ghent. Amsterdam är nära. Agenda magazine. Har många 
tips på restauranger och uteställen om så önskas!   
 
Jag rekommenderar varmt en termins utbytesstudier i Bryssel.  
 
Hör gärna av dig om du har frågor!  
pauva226@student.liu.se 
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