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Studerendes transportomkostninger og overnatningsomkostninger i 
forbindelse med klinikophold og ophold i almen praksis 

Kandidatuddannelsen i medicin 

FORMÅL OG AFGRÆNSNING  

De studerende på kandidatuddannelsen i medicin skal i løbet af uddannelsen i ophold hos praktiserende 
læger eller i klinikophold på sygehuse langt fra Aalborg.  
Disse regler fastlægger, hvilke tilskud til transport- og overnatningsomkostninger instituttet kan yde de 
studerende, og hvornår studerende selv må afholde omkostningerne. 
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INDHOLD 

 
Transportomkostninger 
 
Studerende kan i forbindelse med klinikophold og ophold i almen praksis uden for Aalborg søge om ung-
domskort med egenbetaling under ordningen ”praktik / forlagt undervisning”. Der findes flere informatio-
ner på denne hjemmeside: http://www.ungdomskort.dk/om-ungdomskort/praktikforlagt-undervisning/. 
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Ordningen er baseret på offentlig transport. De studerende afholder selv omkostningerne, og der skal 
betales for minimum 4 uger, selv om opholdet er kortere. 
 
I visse tilfælde foregår ophold i almen praksis i byer, hvor det ikke er muligt at komme til med offentlig 
transport inden klokken 8.00. På den baggrund er det muligt at søge Klinisk Institut om kilometerpenge til 
kørsel i egen bil efter følgende principper: 

 Alle byer vest for Vejlerne (se kort nedenfor) 
 Alle byer nord for Strandby (dvs. ekskl. Strandby) og i en skrå linje til øst for Hirtshals (dvs. ekskl. 

Hirtshals) 
 Andre byer i Nordjylland, hvor det ikke er muligt at nå til inden kl. 8.00 og hvor klinikken ikke tilla-

der senere fremmøde. Det skal dokumenteres via rejseplanen.dk, at det ikke muligt at nå frem til 
kl. 8.00; transporttid er i denne sammenhæng underordnet. Tilladelse til senere fremmøde: det 
erklæres på tro og love, at muligheden er undersøgt hos den almene praksis 

 Afregning sker ved henvendelse til studiesekretariatet. Aflevering af anmodning om afregning 
skal ske senest 10 dage efter endt ophold 

 Det er den studerendes ansvar selv at indberette tilskuddet til Skat. 
 
Ikrafttræden: 1. september 2019 
 

 
 
 
 
Overnatning i forbindelse med klinikophold og ophold hos praktiserende læger 
Klinisk Institut har lavet aftale med Regionshospital Nordjylland om gratis overnatning på vagtværelser 
på sygehusene i Thisted, Hjørring og Frederikshavn. Denne mulighed kan benyttes, hvis offentlig trans-
port i forbindelse med klinikophold og ophold hos praktiserende læger er uhensigtsmæssig i forhold til 
mødetider. Værelserne skal reserveres i god tid inden opholdet. Kontakt studiesekretariatet for mere in-
formation. 
 
Hvis ophold hos praktiserende læger foregår i yderområder i forhold til Aalborg og langt fra de gratis 
overnatningsmuligheder som fx Skagen, Ålbæk, Hurup og Bedsted, kan den studerende søge instituttet 
om tilskud til overnatning. Instituttet yder et tilskud til overnatning på op til 400 kroner pr. nat. Udgiften 
skal dokumenteres. Den studerende finder selv overnatning – bemærk at der ikke kan ydes tilskud til 
overnatning via Airbnb. 
 
Det er den studerendes ansvar selv at indberette tilskuddet til Skat.  
 
Ansøgning sker til studiesekretariatet, og anmodning om afregning skal ske senest 10 dage efter endt 
ophold. Godkendelse sker ved administrationschefen. 
 
Ikrafttræden: 1. september 2019 
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OPRINDELSE, BAGGRUND OG HISTORIK 

 
Reglerne om transportomkostninger og overnatning er besluttet på SUND ledelsesmøde den 12. sep-
tember 2017 på baggrund af indstilling fra Klinisk Institut. Som baggrund for vedtagelsen ligger der et no-
tat, som beskriver, hvorledes reglerne er for a) socialrådgiverstuderende på AAU; og b) medicinstude-
rende på andre universiteter. 
 
Det viste sig dog, at reglerne om kilometergodtgørelse under Ungdomskortordningen ikke gælder ophold 
under fire uger og derfor ikke studerende på AAU’s kandidatuddannelse i medicin. På den baggrund be-
sluttede instituttet i september 2018 at revidere politikken ved at åbne op for udbetaling af kilometergodt-
gørelse efter ovenstående principper. Kort efter at politikken blev offentliggjort, meddelte Styrelsen for 
Institutioner og Uddannelse, at universiteterne ikke havde hjemmel til at udbetale støtte til studerendes 
transport og overnatning, og politikken blev derfor trukket tilbage. 
 
I april 2019 har Finansudvalget godkendt, at universiteter kan ”yde tilskud til de studerendes dokumente-
rede og rimelige udgifter til transport i forbindelse med obligatoriske klinikophold som led i uddannelsen”. 
Ligeledes kan universiteterne afholde ”dokumenterede og rimelige udgifter til betaling for studerendes 
overnatning i forbindelse med obligatoriske klinikophold som led i uddannelsen”. Hermed har Klinisk In-
stitut hjemmel til at afholde udgifter til studerendes transport og overnatning i forbindelse med klinikop-
hold.  
 

OVERORDNEDE RAMMER 

Aktstykke 115 af 2. april 2019 

KONTAKT / ANSVAR 

Spørgsmål vedrørende disse regler kan rettes til studiesekretariatet eller administrationschefen ved Kli-
nisk Institut 

BEGREBSDEFINITIONER 

- 

BILAG 

- 

 


