
Reserapport Julia LÄK T 9 Saint-Étienne vt 2012 
 

Program 
Läkarprogrammet, termin 9 

Värduniversitet 
Université Jean Monnet, Saint-Ètienne, Frankrike 
 

Tidsperiod, placeringar, tidsåtgång 
Jag var där 2012-02-02 t.o.m. 2012-05-04. 3 månaders studier fördelade enligt följande:  

• 4 veckor på internmedicinsk avdelning  
• 6 veckor på ortopeden  
• 2 veckor på hematologen.  

Samtliga placeringar gjorde jag på Hôpital Nord i Saint-Étienne som nås via spårvagn från 
centrum på ca 20 minuter. De franska studenterna har sina placeringar endast på 
förmiddagarna och korsar sedan staden för att ta del av föreläsningar på den medicinska 
fakulteten på eftermiddagarna. Vi utbytesstudenter kan välja att ta del av dessa föreläsningar 
efter intresse alternativt stanna på kliniken om eftermiddagarna. Total tidsåtgång ca 
35h/vecka. För övrigt får erasmusstudenter varje dag en gratis lunch i personalmatsalen på 
sjukhuset! 
 

Förberedelser 
• I antagningsprocessen får man kontakt med två mycket trevliga och hjälpsamma 

Erasmus-koordinatorer på den internationella fakulteten CILEC på universitetet i 
Saint-Étienne. Dessa damer skickar ut en massa information och det går jättebra att 
maila dem om man har frågor.  

 
• För att organisera sina förestående kliniska placeringar är det ingen dum idé att på 

förhand försöka maila den Erasmus-koordinator som finns på Hôpital Nord. I mitt fall 
var detta professorn i Psykiatri, Mme Cathérine Massoubre, 
catherine.massoubre@chu-st-etienne.fr. (Jag vet tyvärr inte hur länge hon stannar på 
denna post så det kan vara bra att höra med koordinatorerna på CILEC om vart man 
ska vända sig.) Man skriver då och förklarar att man har blivit antagen för Erasmus-
utbyte och anger vilka placeringar man skulle vilja göra och vilka veckor så går det 
oftast att ordna.  

 
• Beställ ett nytt EU-hälsokort från försäkringskassan minst några veckor innan avfärd 

om du inte redan har ett giltigt sådant. 
 

• Ta kopior på pass, LiU-kort, EU-hälsokort samt ta några porträttfoton och kopiera 
även dessa. De behövs till allt möjligt; studentkort, spårvagnskort, tåg-kort m.m.  

 
• Ta med alla blanketter som berör utbytet eller skriv ut på plats, det finns ett smidigt 

ställe mittemot Campus Tréfilerie.  
 

mailto:catherine.massoubre@chu-st-etienne.fr


 

Vid ankomsten 
 
Detta fungerar vad jag förstår lite olika på höst- respektive vårtermin. Vad jag har förstått så 
anordnas i regel på höstterminen någon form av introvecka med aktiviteter för alla 
utbytesstudenter. På vårterminen när jag kom var detta begränsat till ett infomöte med 
efterföljande lunch som i mitt fall låg den 3e februari. Detta rekommenderar jag varmt att 
delta i då man direkt fick kontakt med de andra utbytesstudenterna och fick en massa 
information om olika aktiviteter och utbud från universitetets sida. Jag kom ner till St Étienne 
kvällen innan detta möte och det räckte gott. Tänk dock på att de flesta livsmedelsaffärer 
stänger runt 19 så om du kommer ner sent får du klara dig utan inköp. På place Anatole 
France finns dock en carrefour som håller öppet till 22   
 

• Inskrivning på universitetet sker på La Maison de l’Université som ligger nära 
Campus Tréfilerie. Detta kan göras någon gång under de första veckorna, ingen 
superbrådska med andra ord. 

• Om du har ett boende där du måste betala el-räkning m.m., vilket gäller de flesta 
boenden, så måste du öppna ett franskt bankkonto. Det är bara att gå in på valfri bank 
och boka tid för detta. Bankkonto behövs också om du vill ansöka om det franska 
bostadsbidraget via CAF (typ försäkringskassan). 

• Teckna fransk hemförsäkring. Sjukförsäkring behövs ej eftersom vi har EU-hälsokort. 
Ansvarsförsäkring behövs för att få skriva in sig på universitetet, men detta ingår i vår 
försäkring från kammarkollegiet. 

• Månadskort på spårvagnen kostar runt 30 euro om man är under 26 år gammal. Det 
kan köpas på STAS butiker vid Gare Chateaucreux eller i stan. Foto krävs när man 
skaffar kortet. För att söka på buss- och spårvagnsavgångar googla STAS St Étienne. 
Lokaltrafiken funkar jättebra förutom att bussarna slutar gå typ runt åtta på kvällen 
och spårvagnen runt elva. Jag skulle därför rekommendera att försöka hitta boende 
någorlunda centralt! Det finns också ett låne-cykel-system i staden som man kan 
utnyttja om man bor nära en cykelstation. 

• Tågnätet i frankrike styrs av SNCF och det är smidigt att åka till bl.a. Lyon, Paris, 
Annecy och andra vackra städer. Om man är upp till 25 år gammal och planerar att åka 
en del tåg kan man köpa ett Carte 12-25 av SNCF och får då 25-50% rabatt på 
biljetterna. Kortet kostar ca 50 euro.  

 

Kliniken 
Det kan vara bra att ha med sig stetoskop och namnskylt, men i övrigt behövs inget speciellt 
till kliniken. Vit rock får man låna i tvätteriet som ligger på våning -1 i huvudblocket på 
sjukhuset och denna får man byta ut hur ofta man vill. På avdelning/mottagning använder man 
sina vanliga kläder täckta av den vita rocken och på operation finns omklädningsrum med 
blåställ och tofflor som tas på plats.  
 
Upplägget på kliniken är lite annorlunda än hemma. De franska studenterna är anställda av 
sjukhuset med en liten lön och har ansvar för vissa uppgifter, till stor del pappersarbete. De 
spenderar 3 månader på varje placering till skillnad från oss. Jag upplevde att upplägget var 
väldigt annorlunda så till vida att studenterna har sina egna uppgifter och därmed sällan följer 
en läkare som vi ofta gör här i Sverige. Som utbytesstudent kan jag dock rekommendera att 
trots allt försöka hänga på någon läkare på ronden då pappersarbetet ju inte är så hemskt 



givande. Detta brukar inte vara några problem bara man frågar. Alla som jag träffat på har 
varit jättesnälla! 
 
Efter varje placering fylls en blankett i liknande den vi har här hemma.  
 
        
 

Utbud utöver de medicinska studierna 
 

• På den internationella fakulteten CILEC anordnas en gratis franskakurs 2 
timmar/vecka. Man gör ett snabbt test och indelas sedan i en av tre svårighetsgrader. 
Detta är ett bra tillfälle att slipa på franskan samt att träffa andra studenter.  

• SUAPS är universitetets sportorganisation och de har ett enormt utbud av riktigt 
schyssta aktiviteter. Vid inskrivningen på universitetet meddelar man om man vill ta 
del av dessa och betalar då den låga summan av 20 euro eller något liknande. Man får 
sedan ta del av alla deras aktiviteter vilket inkluderar bl.a. massa olika fyspass, gym, 
klättring, tennis, golf, simning, alla möjliga bollsporter o.s.v o.s.v. Detta kan jag 
verkligen rekommendera, utbudet är helt otroligt och det är riktigt bra tränare! 

• SAVA är en välkomstorganisation som dels kan fixa med t.ex. en fadder om man är 
intresserad av det samt anordnar varje onsdag en utekväll för alla utbytesstudenter. 
Brukar vara kul! Man kan hitta organisationen på facebook och får då automatiskt 
inbjudan till alla deras event.  

• Carnet Culture är ett häfte som kan köpas vid inskrivningen och kostar runt 16 euro. 
Man får då åtta kuponger som är värda 4 euro vardera och som kan användas till alla 
möjliga kulturaktiviteter såsom teater, bio, museer m.m. 

• Alperna finns nära till hands från St Étienne och om du är där under vinterhalvåret kan 
jag verkligen rekommendera ett smidigt bolag som heter Ski Club du Commerce och 
som anordnar bussresor till olika alporter varje lördag eller söndag. Bussen går vid kl 
6 på morgonen och kommer tillbaka runt 9 på kvällen. Kostar runt 40 euro inklusive 
resa och liftkort.    

 

Boendet 
Flera alternativ finns för detta. Merparten av utbytesstudenterna bodde på olika 
studentboenden, en lista på dessa skickas ut från universitetet. De två mest använda var ett 
som heter La Cotonne och ett som heter Le Littré. La Cotonne är mycket billigt (runt 200 
euro/månad), men har extremt små rum (ca 9kvm) inkl ett minibadrum. Kök finns på varje 
våningsplan. Läget är lite avsides, men okej. Le Littré har ett bra läge, rummen är runt 15 kvm 
och varje rum har ett eget badrum och litet kökspentry. Hyran är ganska hög för vad man får, 
runt 450 euro/månad. Rummen helt ok.  
 
Ett alternativ är att leta efter ett kollektiv eller en egen liten lya. Detta kan man söka efter på 
leboncoin.fr som är motsvarande blocket eller på appartager.com. Själv hyrde jag en liten 
lägenhet i en villa hos en familj. Jättefin trådgård och jättefin gammal villa. Själva lägenheten 
är inte jättevälskött men jag trivdes bra. Lite dyrare än de andra alternativen, ca 500 euro per 
månad. Bara att höra av dig om du vill ha kontaktuppgift dit. Man kan också få kontakt med 
värdfamiljer via erasmus-koordinatorerna.  
 



Språket 
Man kan inte räkna med att prata någon engelska under utbytet utan man får klara sig på den 
franska man kan helt enkelt. Dock tycker jag inte att man ska oroa sig så mycket över det. Jag 
hade redan goda kunskaper på grund av tidigare utlandsstudier, men det var många av mina 
vänner som kom dit med ganska basal nivå. Man klarar sig alltid och folk är i regel väldigt 
snälla och tålmodiga. Det är väl att rekommendera att man kan föra någon form av samtal, 
men den tyngre grammatiken klarar man sig utan, man kommer snabbt in i det på plats! 
 

Finansiering 
Om man bortser ifrån hyran skulle jag säga att livet i St Étienne är billigare än hemma. Man 
får runt 13000 kr i erasmus-stipendium och tillsammans med csn klarar man sig alldeles 
utmärkt.  
 

Staden 
St Étienne är en gammal industristad som är något större än Linköping. Själva staden är 
ganska grå utan vatten och speciellt mycket grönska, men det finns många trevliga 
restauranger, uteserveringar och barer, samt ett rikt kulturliv med opera, teater, konstgallerier 
och muséer. Shoppingen är inget speciellt, men det finns några pärlor! Lyon ligger 40 minuter 
bort och där är utbudet av shopping och sevärdheter stort. Även övriga regionen bjuder på 
många mysiga byar och väldigt vackert landskap! Det finns bl.a. flera fina vandringsleder runt 
om StÉtienne och det är som sagt nära till alperna! Provence med Avignon, Cannes, Nice 
m.m. når man på några timmar, samt Paris som är 3 timmar bort med tåg.  
 
 
Slutligen vill jag bara starkt rekommendera detta utbyte! Man blir så väl mottagen på alla vis 
och jag är så glad att jag åkte dit! 
 
Det går hur bra som helst att höra av sig med frågor till mig på julst096@student.liu.se. 
 
Lycka till! 
 
Julia. 
 
 
 

mailto:julst096@student.liu.se
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