
 

 

Sofie - Reserapport efter utbytesstudier vid Université Libre de Bruxelles, Belgien HT2012 

Läkarprogrammet, termin 9, 13 v kliniska placeringar 

 

1. Tillgodoräknande 

Jag kunde tillgodoräkna mig 12 veckor klinisk praktik a v 13 (den 13:e veckan behövdes för att 
uppfylla kriterierna för att få Erasmusstipendierna.) Jag kunde tillgodoräkna mig 4 veckor ortopedi, 4 
veckor internmedicin, 2 veckor endokrinologi och 2 veckor akuten.  

 

2. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 

Ca 40 

 

3. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? Om ja, hur? Kostnad? 

Bostad får man ordna på egen hand. Jag fixade i förväg ett rum i en lägenhet jag delade med en 
annan person via www.brusselsdestination.be. Lite dyrt, 550 E/mån, men mycket smidigt, en 
fantastisk lägenhet och ett bra läge i kommunen St Gilles.  Andra sighter med mycket 
bostadsannonser är www. Immoweb.be, www. kitkot.be och student.be. De flesta studenter bor i 
rum (un kot) i delade lägenheter . Det kan vara svårt att få tag i ett kontrakt för bara tre månader, de 
flesta vill att man skriver under för minst ett år. Brusselsdestination.be är specialicerade på kontrakt 
upp till 6 mån. 

 

4. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  

Jag hade läst franska 6 år på högstadium och gymnasium samt pluggat 1 termin franska vid 
universitetet i Montpellier. Det räckte gott.  

 

5. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna? 

Jag dansar mycket här hemma och hade redan innan jag åkte fått kontakt med en tjej i Bryssel som  
dansar samma typ av dans som jag. Redan innan praktiken på sjukhuset började hade jag tagit två 
danslektion samt varit med och uppträtt med min nya danslärare på en minifestival. Helt galet  och 
väldigt roligt. Om du har ett specialintresse av något slag, är ett bra tips att kolla upp redan innan du 
åker om det finns klubbar/föreningar/träffar för folk med samma intresse. Ett mycket bra sätt att  
lära känna folk.   

  

http://www.brusselsdestination.be/


6. Vilka situationer upplevde du som jobbiga/stressande/frusterande?  

På sjukhuset: 1. Bristen av introduktion på kliniken var mycket frustrerande. De som mötte mig 
räknade med att jag kände till systemet,ansvarsfördelningen och rutinerna, vilket jag inte alls gjorde. 
Mycket tid och energi gick åt till att klura ut hur de egentligen ville ha det. Finns andra studenter, 
fråga dem. Annars fråga professorn eller PG:n som du går med vad som förväntas av dig! 2. 
Erasmuskoordinatorn hade sällan koll på min praktik. Bokade in mig på fel praktik, ville förlänga en 
praktikperiod utan anledning, glömde fixa en praktik. Det löste sig alltid i slutändan men inte helt 
utan friktion.  3. Enheterna för labbvärden och storleken på EKG:n  är annorlunda än i Sverige. 
Förvirrande.  

I samhället: När affärerna stänger kl 18.00 betyder det att inga kunder får komma in efter 17.45! 

 

7. Hur lång tid innan utbytesstudiernas start fanns du på plats? Var det bra eller önskar du att 
du skulle ha kommit tidigare/senare?  

Jag kom dit en onsdag och började praktiken måndagen efter. Det var ganska lagom, ett par dagar till 
hade inte gjort något. Det blir endast lite tid till att lära känna stan när praktiken drar igång, så passa 
på  att göra det när du kommer! 

  

8. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jamfört med att studera i 
Sverige? 

Erasmusstipendiet (13 000.-) täckte den del av hyran som gick utöver min vanliga hyra samt 
flygbiljetterna. I övrigt CSN. Levnadskostnaderna,förutom hyran som är dyrare, är ungefär som i 
Sverige.  

  

9. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitetet?  

Jag blev formellt mottagen av Erasmuskoordinatorn som också gav mig lite information som hjälpte 
mig att upptäcka Bryssel. Det ordnades också en ”Déjeuner Erasmus” i början av oktober och ett 
mindre möte med ansvariga professorn också det i början/mitten av oktober. I övrigt fick jag all 
information om studentaktiviteter via Facebook. Leta upp Erasmus ULB Bruxelles Express, det är den 
stora Erasmusorganisationen som har sitt säte vid campuset i Ixelles.  

 

10. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om angående förberedelse 
eller studier? 

Gör du praktik på termin nio, läs på ortopedin innan du åker, det har du stor glädje av när du är på 
plats. Känner du att franskan är lite knackig, gör vad du kan för att fräscha upp den innan du åker; se 
filmer, träffa kompisar som pratar franska och prata med dem, läs en bok, åk ner lite tidigare till 
Bryssel för att komma igång. Det underlättar. 



 

Välj gärna en eller flera specifika internmedicinska specialiteter, den som heter ”Médecine interne” 
är en mkt blandad avdelning med främst onkolog- och infektionspatienter. Är du intresserad av 
kardiologi, lung-, njur- eller gastromedicin – välj det specifikt! 

 

11. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig (kläder, material, 
praktiska saker…)? 

Kläder får man låna på sjukhuset, ofta mot en depositionsavgift. Jag hade fixat mig en egen 
namnskylt (namn, Stagiaire en médecine Erasmus, Linköpings Universitet, Suède), inget måste men 
uppskattat. Ta i övrigt med det du brukar ha på praktik. 

 

12. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 

Absolut. Bryssel är en fascinerande stad. En smältdegel av människor, kultur och konst. Gillar du 
ortopedi/kirurgi är det också mycket bra. Och det är perfekt att börja med ortopedplaceringen (om 
du gör praktik på hösten)– då har de belgiska studenterna inte börjat för terminen ännu och du 
kommer att få mycket tid i operationssalen! 

 

13. Övrigt: 

1.Om din roll på kliniken: Läkarutbildningen i Belgien är 7 år. Du kommer att göra praktik med den 
som går 6:e och 7:e året (alltså motsvarande AT här). På  internmedicin är studenterna med på  
morgonronden och är sedan behjälpliga i avdelningsarbetet under dagen. De förväntas  upprätta 
inskrivningsjournalerna för de pat som skrivs in på avdelningen (gäller även ortopeden och 
endokrinologen).  På avdelningen kommer du att gå med en PG, en practitionner généraliste, 
motsvarande ST i Sverige. Du och de andra studenterna kallas ”interne”. På ortopeden förväntas 
studenterna vara med och assistera  på operation. Vill du gå med på mottagning – fråga specifikt 
efter det, de belgiska studeterna går normalt inte med på mottagning  men de allra flesta specialister 
tycker det är mycket trevligt att ha student med. Gör du praktik på hopital Erasme, se till att få 
introduktionspappret från professorns sekreterare redan första dagen! 

 

2. Jag gjorde en sammanställning över bra franska ord och fraser att ha med sig på kliniken samt har 
samlat lite exemplifierande journaltext. Har också skrivit ner lite tips som specifikt gäller Hôpital 
Erasme. Kontakta mig gärna om du vill få tillgång till materialet så skickar jag över det! 
ofverstedt@gmail.com 

 

Hôpital Erasme 



 

 

Söndagskaffe på Place Flagey. 

 



 

  

Händer alltid nåt skoj i Bryssel..  

 

 

Morgonrusning i metron. 


