
  

 
 
Angiv afdeling 

Dokument dato: 30. september 2019 

Dokumentansvarlig: SUND dekansekreta-

riat/Klinisk Institut 

Senest revideret: 3. november 2020 

Senest revideret af: Line Reinholdt Jensen 

Dato for næste revision: 

Godkendt dato: 

Godkendt af: 

Sagsnr.: 2019-609-00066 

 

1 
 

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 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

 

FORMÅL OG AFGRÆNSNING .............................................................................................................. 1 

INDHOLDSFORTEGNELSE ................................................................................................................... 1 

INDHOLD ................................................................................................................................................. 1 
Tilskud til transportomkostninger ........................................................................................................... 2 

Tilskud til overnatningsomkostninger .................................................................................................... 2 

Hensyntagen til den studerendes familiære forhold og fordeling af klinikpladser ................................. 2 

Afregning af transport- og overnatningsudgifter .................................................................................... 2 

Ungdomskort- og kilometerpengeordning ............................................................................................. 2 

OPRINDELSE, BAGGRUND OG HISTORIK ......................................................................................... 3 

OVERORDNEDE RAMMER .................................................................................................................... 3 

KONTAKT / ANSVAR ............................................................................................................................. 3 
 

INDHOLD 



 

2 
 

Tilskud til transportomkostninger 
Når de studerende skal i obligatoriske klinikophold hos praktiserende læger eller i klinikophold på syge-
huse 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 prisen for et Ungdomskort 
(aktuelle priser fremgår af www.ungdomskort.dk) 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 kilometerpengeord-
ning, skal denne mulighed benyttes, inden der søges tilskud ved Klinisk Institut. Se afsnit nedenfor vedr. 
ungdomskort og kilometerpenge.  
 
GoMore samkørsel (https://gomore.dk/) 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 vagt-

værelser på sygehusene i Thisted, Hjørring og Frederikshavn. Denne mulighed kan benyttes, hvis offent-

lig transport i forbindelse med klinikophold og ophold hos praktiserende læger er uhensigtsmæssig i for-

hold 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 hen-
syn 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.  
 

Afregning af transport- og overnatningsudgifter 
Afregning sker ved oprettelse af udgifter i selvbetjeningssystemet eForms (https://eforms.aau.dk). Opret-
telse af eForm skal ske senest 10 dage efter endt klinikophold. Vedlæg dokumentation for din rejse/op-
hold. Uden dokumentation kan der ikke udbetales tilskud.   

 
De dokumenterede omkostninger, som AAU refunderer de studerende for indenlandske rejser, er skatte-
pligtig indkomst for den studerende og opgives af den studerende på dennes årlige selvangivelse. 
AAU har ingen indberetningspligt for de refunderede omkostninger.  
 
For studerende der er i klinikophold i Hjørring eller i almen praksis, kan der maximalt refunderes trans-

portudgifter, hvad der svarer til beløbet for et ungdomskort pr. måned. Hvis en eForm overskrider belø-

bet, vil den blive tilrettet inden udbetaling. 

 

Ungdomskort- og kilometerpengeordning 
Vær opmærksom på, at man skal søge om ungdomskort og kilometerpenge ved Styrelsen for Institutio-
ner og Uddannelsesstøtte. Se ordningen for ungdomskort på følgende link ”Praktik/forlagt undervisning”, 
samt ordningen om ”kilometerpenge” hvor der findes flere informationer. Vær opmærksom på, at kilome-
terpenge ansøgt ved Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte er skattepligtig B-indkomst. Se 
hvordan du ansøger om kilometerpenge her her.  
 
OBS! Det er SU-kontoret ved Aalborg Universitet der skal skrive under på ansøgningen til ungdomskort- 
og kilometerpengeordning. 

https://eforms.aau.dk/
http://www.ungdomskort.dk/om-ungdomskort/praktikforlagt-undervisning/
http://www.ungdomskort.dk/om-ungdomskort/anden-transportrabat/kilometerpenge/
http://www.ungdomskort.dk/om-ungdomskort/anden-transportrabat/kilometerpenge/ansoeg-om-udbetaling/
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OPRINDELSE, BAGGRUND OG HISTORIK 

 
I april 2019 godkendte Finansudvalget, at universiteter nu har hjemmel til, at ”yde tilskud til de studeren-

des dokumenterede og rimelige udgifter til transport i forbindelse med obligatoriske klinikophold som led i 

uddannelsen” (Aktstykke 115 af 2. april 2019). Ligeledes kan universiteterne afholde ”dokumenterede og 

rimelige udgifter til betaling for studerendes overnatning i forbindelse med obligatoriske klinikophold som 

led i uddannelsen”.  

 

OVERORDNEDE RAMMER 

Aktstykke 15 af 2. april 2019 

KONTAKT / ANSVAR 

Spørgsmål vedrørende disse regler kan rettes til Studiesekretariatet eller administrationschefen ved Kli-

nisk Institut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


