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Politik for transport- og overnatningsomkostninger i forbindelse med
klinikophold på kandidatuddannelsen i medicin
Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
FORMÅL OG AFGRÆNSNING

Studerende på kandidatuddannelsen i medicin skal i løbet af uddannelsen i ophold hos praktiserende
læger eller i klinikophold på sygehuse langt fra Aalborg. Nærværende politik fastlægger, hvornår og
hvilke tilskud til transport- og overnatningsomkostninger Klinisk Institut kan yde de studerende.
Politikken træder i kraft pr. 1. september 2019
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Tilskud til transportomkostninger
Når de studerende skal i obligatoriske klinikophold hos praktiserende læger eller i klinikophold på sygehuse uden for Aalborg Kommune, yder Klinisk institut tilskud til transporten til og fra klinikstedet. Der
ydes tilskud til den billigste offentlige transport, og op til, hvad der svarer til et Ungdomskort (pris d.d.
652,80 kr.) pr. måned eller mulighed for at få tilskud til kørsel i egen bil op til prisen for et ungdomskort.
Hvis den studerende opfylder kriterierne for kilometerpengeordning, skal denne mulighed benyttes, inden
der søges tilskud ved Klinisk Institut. Se afsnit nedenfor vedr. ungdomskort og kilometerpenge. GoMore
Samkørsel kan anvendes, forudsat at der, ligesom generelt er gældende, foreligger dokumentation herfor.

Tilskud til overnatningsomkostninger
Klinisk Institut kan yde tilskud til overnatning ifm. obligatoriske klinikophold ud fra nedenstående kriterier.
Klinisk Institut har desuden lavet aftale med Regionshospital Nordjylland om gratis overnatning på vagtværelser på sygehusene i Thisted, Hjørring og Frederikshavn. Denne mulighed kan benyttes, hvis offentlig transport 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 information.
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. Airbnb og
Homeaway kan benyttes af studerende, som ikke er ansat ved AAU.
Udgiften skal dokumenteres. Den studerende har selv ansvaret for at finde overnatning.

Hensyntagen til den studerendes familiære forhold og fordeling af klinikpladser
Universitetet vil bestræbe sig på at lave en rimelig fordeling ift. klinikpladser, således der bliver taget hensyn til, at det ikke er de samme studerende, der kommer i klinik i yderområderne. Samtidig vil der blive
taget hensyn til de studerendes familiære forhold.

Ansøgning om tilskud
Afregning sker ved henvendelse til studiesekretariatet. Aflevering af anmodning om afregning skal ske
senest 10 dage efter endt klinikophold. Vedlæg dokumentation for din rejse/ophold. Uden dokumentation
kan der ikke udbetales tilskud. Godkendelse sker ved administrationschefen.
De dokumenterede omkostninger som AAU refunderer de studerende for indenlandske rejser er skattepligtig indkomst for den studerende og opgives af den studerende på dennes årlige selvangivelse.
AAU har ingen indberetningspligt for de refunderede omkostninger.

Ungdomskort- og kilometerpengeordning
Vær opmærksom på, at man skal søge om ungdomskort og kilometerpenge ved Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Se ordningen for ungdomskort på følgende link Praktik/forlagt undervisning ,
kilometerpenge, hvor der findes flere informationer. Vær opmærksom på, at kilometerpenge ansøgt ved Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte er skattepligtig B-indkomst. Se
hvordan du ansøger om kilometerpenge her her.
OPRINDELSE, BAGGRUND OG HISTORIK

des dokumenterede og rimelige udgifter til transport i forbindelse med obligatoriske klinikophold som led i
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rimelige udgifter til betaling for studerendes overnatning i forbindelse med obligatoriske klinikophold som

OVERORDNEDE RAMMER
Aktstykke 15 af 2. april 2019
KONTAKT / ANSVAR
Spørgsmål vedrørende disse regler kan rettes til studiesekretariatet eller administrationschefen ved Klinisk Institut.
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