
Rapport från utbyte 
 
Johan 
Läkarprogrammet termin 9 
Plats: 
St. Etienne, Frankrike 
Tidsperiod: 
2011-09-05 – 2011-12-01 (13 v) 
Kurser anordnade av CILEC (universitetets språk/mottagningsenhet): 
• Introduktionskurs, 2 veckor före terminsstart, rekommenderas! 
• Franska kurs, 2 timmar/vecka 
• Förberedelse för examination (DELF/DALF), 2 timmar/vecka 
 
Introduktionskursen rekommenderas verkligen att gå. Jag hade tyvärr inte möjlighet att delta under 
hela kursen men det var en mycket bra chans till att både komma in i livet i Frankrike och lära känna 
de andra Erasmus-studenterna samt att komma in i de franska systemen. Språkkurser erbjuds under 
terminen gratis och det fanns olika att välja mellan, bl.a. vokabulär, grammatik, fransk kultur, mm.  
 
Kliniska placeringar på sjukhuset: 

• Ortopedi och traumatologi 5v 
• Internmedicin 6v 
• Lungmedicin 2 v 

 
Antal timmar för placering/studier:  
Kliniska placeringar äger rum under förmiddagarna och möjlighet finns att fortsätta på 
eftermiddagarna alternativt gå på de föreläsningar som hålls, dels på sjukhuset alternativt på 
fakulteten. Allt efter eget intresse vilket lämnar en stor valfrihet samt ansvar för egen tidsdisponering.   
Totalt placering + föreläsningar ca 40 h i veckan.  
 
 
 
Bestämma placeringar 
Placeringar ordnas hos koordinatorn Pr Alarmartine (eramusansvarig på sjukhuset), njurmedicin. Vid 
ankomst var universitet inte insatt i vilka placeringar som du förväntas göra utan det bestäms på plats i 
samråd med Pr Alamartine och med respektive klinikchef. Det är överlag inga problem men det 
förväntas att man presenterar sig i person och att man har några veckors framförhållning. Det behövs 
alltså inte specificeras i detalj exakt vilken klinik du vill auskultera vid på ansökningsblanketten.  
 
Generellt sett rekommenderas ca 3 veckor på varje placering och man får själv ta stort ansvar för att 
placeringarna flyter på.  
Kontakt med ansvarig Erasmuskoordinator får man via fakulteten som kan ge både nummer och ev 
boka tid för ett förta möte.  
 
 
Kläder/material på sjukhuset 
Man bär egna kläder med lånad läkarrock. Denna går att hämta ut via tvätteriet. Vid akut och på OP 
får man grönställ likt som i Sverige.  
Undersökningsmaterial som stetoskop, lampa, reflexhammare och dylikt är sparsamt utspritt på 
klinikerna så det rekommenderas att ha med sig till klinikerna. Enklast är undersöka detta på plats vad 
som finns. 
 
 
 
 



Vardag på kliniken.  
Språkbarriären gör att man till en början kan uppleva sig själv mindre självständig än hemma. De 
använder också andra rutiner som tar några dagar att känna sig bekväm i. Mitt råd är att vara så 
engagerad som möjligt. Fråga mycket och fokusera på några enstaka fall. Följ med på undersökningar 
etc men räkna med att det tar tid om du vill auskultera.  
De franska studenterna har en annorlunda roll på själva kliniken jämfört med hemma. Detta innebär 
tyvärr en del pappersarbete som man tyvärr inte alltid kommer ifrån.  
Min rekommendation är att utnyttja eftermiddagar tillsammans med AT/ST läkarna då de har mer tid 
att förklara och man kan ställa frågor.  
De flesta man stöter på är hjälpsamma och vill man kan man även få träna på praktiska moment som 
ex venprovtagning, artärblodgaser, LP, benmärgsprov etc.  
 
Boendet 
 
Beroende på vilket boende du söker finns flera alternativ. Universitet skickar ut en lista på boenden 
som tar emot studenter. Alla boenden där accepterar dock inte korttidsvistelser vilket kan vara ett 
problem. Om du söker studentrum i ett ”residence etudiant” så rekommenderar jag att du tar kontakt 
med motsvarande universitetskoordinator (ej samma som på sjukhuset) för att få en 
”rekommendation” och några rader från dem som kan övertyga själva hyresvärden.  
 
Jag bodde på Le Littré, helt ok möblerat rum/studio med kitchinette, lite dyrt (ca 420 euro per månad + 
el) men acceptabelt för tre månader, mycket centralt läge. Andra bra boenden är Jules Ferry, och Cap 
etudes med bra läge, ungefär samma prisklass, svårigheten där är tiden. La Cotonne är billigast men 
mycket små rum och konstiga regler, inget att rekommendera!  
 
Ett tips kan vara värdfamilj, de kan ofta erbjuda både rum och ev eget badrum kök. Denna kontakt får 
du också via eramuskoordinator.   
 
Om du vill leta colocataire så gå in på leboncoin.fr och sök på rhones-alpes regionen efter lägenheter. 
Fungerar ungefär som blocket. Där hittar du även andra privata alternativ.  
 
Språket 
Franskan är den största begränsande faktorn för vad du får göra och hur mycket du tar till dig på 
utbytet. Förvänta dig inte att folk pratar någon engelska. Det kan vara svårt i början men man kommer 
snabbt in i det och tar till sig nödvändig vokabulär.  Man bör prata relativt obehindrat innan man åker 
ner alternativt spendera några veckor på plats innan för att komma in i språket. Medicinsk vokabulär 
och alla förkortningar får man lära sig på plats.  
Jag hade läst franska tom steg 6 på gymnasiet samt har familj i landet och jag tyckte att min nivå var i 
underkant vid ankomst till St Etienne. Detta sagt, var beredd på språkbarriären men låt inte detta 
hindra dig från att åka. 
 
Ankomsten 
Ta några dagar och res ner innan terminsstart. Det går åt några dagar vid ankomst, alternativt i 
samband med introkurs om denna erbjuds, till att ordna med praktikaliteter. Försäkring, bankkonto etc. 
Nedan följer en lista som är bra att tänka på: 
 

• Ta med kopior på studentkort, eu-hälsokort, pass och passfoton 
• Boka möte för att bestämma om första placeringen. (du måste själv ta ansvar för det eftersom 

det inte rör sig om universitetskurser) 
• Studentkort – registrering vid universitet (information ges av CILEC vid ankomst) 
• Teckna ansvarsförsäkring, sjukförsäkring, fransk hemförsäkring. Har du EU-hälsokort 

behöver du ingen sjukförsäkring.  
• Bibliotekskort för universitetet om du vill låna böcker (studentkortet behövs), exempelvis en 

medicinsk ordbok att ha med på placering.  



• Ordna franskt SIM-kort till telefon 
• Om du är under 25 så kan du köpa ett 12-25 års kort med SNCF så åker du tåg för minst 25 % 

reducerat pris. Du sparar in kortet på bara någon resa till ex Paris, Strasbourg. 
• Öppna ett bankkonto så att du kan betala elräkning. 
• Månadskort på spårvagn finns rätt billigt <26 år 
• Carte culturelle som kan köpas via skolan eller l'armerie, där finns det erbjudanden om teater, 

bio, museer etc 
• Gå med i SUAPS (20 euro per år), student-sport förening så kan man göra alla möjliga sporter 

från badminton, tennis till skärmflygning och trekking. 
• CAF, är motsvarande försäkringskassa där man kan söka bostadsbidrag... detta tar tid så gör 

det relativt snabbt. Prata med din hyresvärd samt med dem om nödvändiga papper.  
 
 
I övrigt med alla papper så gäller det ju att har med sig learning agreement  och erasmus-grant-papper 
som ska signeras här och skickas tillbaka till Sverige. Efter varje placering så är det samma papper 
som hemma som ska validera att man har gjort sin placering.  
 
 
Staden och livet 
 
St Etienne är en gammal industristad som ligger strax utanför Lyon. Staden i sig är relativt anonym 
men det finns mycket att göra ändå, i form av aktiviter och mycket sevärdigheter i regionen. Charmen 
är att man får ta del av ett äkta Frankrike som inte är turistigt. Storleksmässigt något större än 
Linköping vilket gör att det ändå finns bra utbud med affärer, fritidsaktiviteter etc.  
SAVA är en student organisation som anordnar både veckovis aktiviteter för gamla och nya studenter i 
staden samt kan ordna med faddrar.  
CILEC anordnar även de utflykter till populära turistmål.  
 
Finansiering 
Med Erasmus grant och med normalt studielån+bidrag så lever man gott. Det är generellt samma 
prisklass som hemma, men sen tillkommer förstås extra kostnader för alla aktiviteter som man vill 
göra.  
 
Vad som är bra att ha med sig 
• Namnskylt, stetoskop (undersökningsmaterial) och fickordbok.  
• Passkopior och passfoton  
• Personbevis på engelska 
• Försäkringskortet från Kammarkollegiet och Försäkringskassan. 
• Några typiska presenter från Sverige i mån av plats. Uppskattas mycket. Sverige är mindre känt än 
vad man kan tro.  
 
När jag kom tillbaka 
Vid hemkomst var det dags att börja tentaplugga. Be gärna någon ta föreläsningar under terminen 
vilket kan vara guld att ha.  
 
Slutligen, ett mycket bra utbyte som jag rekommenderar starkt. Inte minst pga alla de vänner och 
upplevelser som man har chans att ta när man är på plats. Att dessutom få ett språk till känns mycket 
roligt.  
Hör gärna av Er vid mer frågor på mail johhy402@student.liu.se 
 
Njut av utbytet och Lycka till, 
Johan 
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