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eForm 
Afregning af rejseudgifter og udlæg for censorer og studerende ved AAU 

 
Alle censorer og studerende (ikke-ansatte) ved Aalborg Universitet skal indberette rejseudgifter, diæter og 

udlæg via selvbetjeningssystemet eForm: 

 

https://eforms.aau.dk  
 

Kontaktperson på AAU 

Institut:  Klinisk Institut  

Kontaktperson:  Den tilknyttede studiesekretær (Heidi Lind Madsen, Eva Nissen, Kristine Uldal 

Knudsen eller Line Reinholdt Jensen). 

 

Refusion i henhold til regelsæt 

Al refusion af udgifter og godtgørelser vil til enhver tid ske i henhold til AAU’s gældende regelsæt på området. 

 

Andre opmærksomhedspunkter 

• Det Udbetalingsland, som skal vælges under Basisoplysninger, skal vælges med omhu. Det er vigtigt, at 

man vælger det land, som banken ligger i. Hvis man eksempelvis bor i Sverige, men har bank i Tyskland, 

SKAL udbetalingslandet være Tyskland. 

 

• Uddybende og sigende beskrivelse af formålet med besøget i feltet Projekt/årsag/formål under punktet 

Valg af indberetning.  

 

- Eksempel for censorer: Censor ved eksamen i Intern medicin. 

 

- Eksempel for studerende: Klinikophold i Hjørring eller Praktik i almen praksis (husk at angive 

sted). 

 

• Når der oprettes Refusion af udgifter, er det vigtigt, at der gives en grundig beskrivelse af, hvad udgiften 

dækker over. Det kan eksempelvis være ”Busbillet fra station til AAU t/r”, ”Taxa fra bopæl til lufthavn”, 

”Udgifter til biokemiske, genetiske og fysisk-kemiske analyser til kandidatspeciale” eller lign.  

 

• Ved Refusion af udgifter skal der altid vedhæftes dokumentation for udgiften.  

 

• Hvis valutakursen indtastes manuelt, skal der altid vedhæftes dokumentation for den anvendte kurs.  

 

• Ønskes der kørselsgodtgørelse skal der indtastes en præcis rutebeskrivelse (adresse fra og til), samt 

bilens registrerings nr. 
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• Udbetaling af kørselsgodtgørelse sker altid i henhold til Statens lave sats. Vær opmærksom på: 

o Studerende, (ej ansatte) som i relation til deres studie, i en for AAU relevant anledning, og som 

har fået tilladelse til at benytte egen bil, kan få kørselsgodtgørelse. Godtgørelsen vil blive 

indberettet som B-indkomst.  

o Udbetalt kørselsgodtgørelse til censorer, der modtager honorar fra AAU, vil blive indberettet 

til SKAT som skattefri godtgørelse.  

 

• For censorer er det muligt at anmode om diæter. Hvis censor ønsker dette, skal han/hun huske at 

registrere evt. modtagne måltider. Antal nætter på rejsen skal kun udfyldes, hvis der ønskes 

udokumenteret nattillæg – dette kan naturligvis ikke udbetales, hvis AAU afholder udgifter til hotel eller 

anden overnatning samme nat.  

 

• Når eFormen er udfyldt og er klar til at ”Indberette”, skal man scrolle til bunden og vælge ”Ja” til 

”Accepterer” under punktet ”Samtykke”.  

 

• Gæsten modtager en kvittering til den mailadresse, der er opgivet, når eFormen er sendt/indberettet.  
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