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Kurser anordnade av CILEC (universitetets mottagningsenhet): 

• Introduktionskurs, 2 veckor  
• Fransk litteratur, 2 timmar/vecka 
• Förberedelse för examination (DELF/DALF), 2 timmar/vecka 

Introduktionskursen rekommenderas, en mjukstart innan de vanliga studierna börjar och så 
träffar man många andra studenter. Språkkurser erbjuds under terminen gratis och det fanns 
olika att välja mellan, bl.a. vokabulär, grammatik, fransk kultur, mm. De höll god kvalitet. 
Inskription sker på plats efter informationsmöte. 
 
Kliniska placeringar på sjukhuset: 

• Internmedicin, 4 veckor 
• Kirurgi (bukkirurgi), 5 veckor 
• Akuten och akut intensivvårdsavdelning (deltid under kirurgiplaceringen), 5 veckor 
• Kardiologi 4 veckor 

Samtliga kliniska placeringar tillgodoräknas. Kliniska placeringar äger rum under 
förmiddagarna men möjlighet finns att stanna även eftermiddagar på vissa placeringar. 
Föreläsningar ges under eftermiddagarna. Total arbetstid (klinkplacering + föreläsningar + 
egna studier = ) 40 timmar per vecka 
 
Bestämma placeringar 
Placeringar ordnas hos koordinatorn Professeur Veyret på radiologen, CILEC hjälpte oss att 
kontakta honom. Jag fick själv välja vad jag ville göra, hur länge och när. Sedan skickade 
koordinatorn brev till berörda klinikchefer, du ska få kopior. Det behövs alltså inte göras 
innan ankomst. Vid placeringens början se till att du åtminstone får hälsa på professorn som 
står på varje brev och att du verkligen får brev för varje placering, för jag hamnade på akuten 
lite ”bakvägen” och blev introducerad av en läkare från kirurgen. Det var inte bra när det 
kom fram till chefen någon vecka senare även om det löste sig bra till slut. Således, ligg på så 
att du får presentera dig för chefen även om det verkar svårt att få tag på personen. 
 
Kläder på sjukhuset 
På sjukhuset bär studenterna läkarrockar som är individuella med namn fastsytt. Under 
rocken har de vanliga kläder. Jag fick hjälp första dagen av en annan student att gå till 
klädutlämningen. Där fick jag skriva på ett papper och fick sedan en rock som jag höll reda 
på under vistelsen och tvättade själv. Man kan lämna den till tvätt, men det var krångligare 



än att sköta det själv tyckte jag. På akuten och i kirurgsalen tillhandahålls kläder och man 
byter om innan man börjar dagen. 
 
Vad var jobbigt/dåligt 
Det är frustrerande att inte kunna jobba så självständigt som i Sverige, ex. när det gäller att 
skriva journaler. Sedan var det många dagar som kändes ineffektiva eftersom jag tvingades 
vara passiv. Det var svårt att förstå vad som hände då läkaren diskuterade med AT-läkaren 
utan att involvera oss studenter. Franska studenter är anställda på sjukhuset för en liten lön 
och utför mycket administrativt arbete som att sätta provsvar i journalpärmar och hämta 
röntgensvar. På vissa placeringar gjorde jag också det, men på andra undvek jag det 
eftersom det inte kändes relevant. Det gäller att fråga läkarna för att få lära sig något, vissa 
berättar saker spontant, men många gör det inte och då får du ingen utbildning och du inte 
ställer frågor. 
Jag var tvungen att ligga i för att få ut det jag ville av placeringarna. Det gäller att fråga om 
man kan få följa med på olika saker, det får man oftast men det är upp till dig att ta initiativ.  
På akuten var det frustrerande ibland eftersom folk sprang runt utan att jag visste vad jag 
skulle göra. Ibland fanns där inget att göra och ibland var det riktigt roligt med mycket 
ansvar och dialog med AT-läkaren. Man måste ge det lite tid innan man förstår systemet och 
blir medtagen i gemenskapen. Kanske det hade varit bättre att göra 24-timmarspass som de 
franska studenterna för att bli en del av verksamheten. 
Att inte förstå förkortningar och handskrivna journaler var ett bekymmer framför allt i 
början. Jag tvingades be andra studenter läsa för mig och det var svårt att vara självständig. 
 
Något som var annorlunda jämfört med Sverige  
Fransmän gillar homeopati och annan alternativmedicin, allmänläkare skriver t.o.m. recept 
på homeopati. Sjukhusmatsalen var riktigt bra och billig. Mycket skrivs för hand och det är 
mycket papper generellt. Studenterna stannar 3 månader på varje placering. Alla skrivblock i 
affärerna har rutor och ränder, blanka papper är okänt. 
 
Boendet 
Jag bodde på universitetsresidenset La Cotonne. Det ligger bra till och de flesta andra 
ERASMUS-studenterna bodde där. Rummet var på 9 kvm med egen toalett/dusch, 
mikrovågsugn samt kylskåp. Hyran är som ett studentrum i Sverige. Köket delades med ca 
30 studenter. Lakan tillhandahålls. Det fanns tillgång till trådlöst Internet, teverum, sportrum 
med pingisbord, gym, studierum, en tvättmaskin, datorer. Samtliga faciliteter var 
gemensamma för ca 300 studenter. Det är många regler att följa, ex. får ljud inte förekomma 
efter kl 22 och köket stänger kl 23. Det finns en reception bemannad dygnet runt. La Cotonne 
är bra pga läget och att alla andra bor där, dock är det kalt, och omysigt om än nyrenoverat. 
Det finns alternativ, t.ex. Chantegrillet där flera av de italienska studenterna bodde fastän jag 
fått veta innan avfärd att det inte var möjligt. Där var det mer likt en Rydskorridor. 
 
Språket 
Jag pratade ganska bra franska sedan tidigare. Jag rekommenderar att kunna franska innan 
avfärd, nivån höjer man snabbt på plats, men ju bättre nivå från början desto snabbare går 
det förstås att komma igång med arbetet på sjukhuset. Jag pratade knappt någon engelska 
alls under vistelsen, och bara när någon inte kunde franska. Annars var språket franska på 
sjukhuset och bland de övriga ERASMUS-studenterna. 



 
Ankomsten 
Jag hade en dag att komma i ordning innan introduktionskursen började. Jag 
rekommenderar att komma lite innan för att hinna skaffa husgeråd, handla mat och ordna 
med administrativa saker. Det behövs 1-2 dagar för det. 
 
Staden och livet 
St. Etienne ligger nära Lyon och är kulligt. Staden var ful sägs det, men nu har man rustat 
upp den och resultatet är fint. Sportaktiviteter ordnas av universitetet och det finns mycket 
att välja på. CILEC har en person anställd (animateur) som ordnar aktiviteter för de 
internationella studenterna. Det finns en studentorganisation (Sava) som också ordnar 
aktiviteter samt faddrar. Det finns museer, biografer och uteliv. Hela staden är tokig i och 
engagerar sig mycket i fotbollslaget St. Etienne. Vi ordnade på eget initiativ middagar varje 
söndag på La Cotonne där de olika nationaliteterna ansvarade för ett tillfälle var, det var kul! 
 
Bästa och värsta erfarenhet 
Jag gillade gemenskapen med de andra utbytesstudenterna, alla fick vara med och det fanns 
alltid någon att vara med samt de trevliga aktiviteterna som ordnas av CILEC. Människorna 
var trevliga och intresserade. 
Däremot gillade jag inte åskan som skakade om hela staden en av de första kvällarna och allt 
pappersarbete där nere, ta kopior på allt! 
 
Saker att ordna på plats 

• Placeringarna (du måste själv ta ansvar för det eftersom det inte rör sig om 
universitetskurser) 

• Studentkort (information ges av CILEC vid ankomst) 
o Foton, ansvarsförsäkring, sjukförsäkring, passkopia, mm behövs. 

• Betala hyra och deposition hos CLOUS (har hand om bostäder) första dagarna. 
• Intyg på boende (ordnas hos CLOUS), det behövs för många saker 
• Boendeförsäkring (skaffa intyg på det så fort du skaffat den) 
• Ev bostadsbidrag (söks hos CLOUS) 
• Bibliotekskort för universitetet om du vill låna böcker (studentkortet behövs), jag 

lånade en medicinsk ordbok att ha i rockfickan, oumbärlig! 
• SIM-kort till telefon 
• Kort (badge) för att betala i sjukhusmatsalen (be en annan student om hjälp) 

 
Vad som är bra att ha med sig 

• Namnskylt, stetoskop och fickordbok.  
• Passkopior och passfoton (kan ju göras på plats billigt, behövs till mycket) 
• Personbevis på engelska 
• Försäkringskortet från Kammarkollegiet och Försäkringskassan. 
• Sportkläder för det du är intresserad av att göra 
• Bärbar dator (alla har en, skönt också i ett kalt rum utan teve) 
• Foton eller annat att fästa på väggen 

 
När jag kom tillbaka 



Vid hemkomst var det dags att börja tentaplugga. Det var lite nervöst eftersom jag inte fått 
samma föreläsningar som här hemma, men det gick bra eftersom jag bett en kompis ta 
anteckningar åt mig.  
 
Hur skulle vi ha kunnat förbereda dig på ett bättre sätt? 
Genom att jag fått ett liknande brev som det jag nu skrivit med tips från föregående 
studenter. Jag lade ned energi på saker innan avfärd som var helt onödigt, ex att försöka få 
svar på vilka placeringar jag skulle göra där nere. Det löste sig på plats. 
 
 


