
 

 

                       Prefektbeslut nr. 85 
     2012-09-19 
     Dnr CF 57-173/2012 
 

Regler för bidrag till studenter vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin1 
 
Bidrag vid resor i samband med verksamhetsförlagd utbildning (vfu)  
 
Resebidrag utgår endast för resor till anvisad vfu-plats, till verksamhetsområden utanför studieortens 
stadsbussområde. För studenter som antagits till distansutbildning definieras bostadsorten som 
studieort. Resebidrag utgår med 30 % av studentens totala kostnad. Bidraget utbetalas i efterhand, 
ansökan sker på särskild blankett.  
 
Resebidrag utbetalas för resor med billigaste färdsätt. Originalkvitton måste bifogas ansökan. Vid 
resor med bil utgår bidrag endast i de fall då kollektiva färdmedel saknas eller då användningen av 
kollektiva färdmedel medför orimligt långa restider. Körsträcka och tidsvinst skall anges. Beräkningen 
utgår från det belopp för skattefri ersättning som gäller för anställda vid universitetet.  
 
Detta innebär att: 
- resor inom studieortens stadsbussområde ersätts inte,  
- resa mellan orter utanför studieortens stadsbussområde ersätts inte om resan från bostadsorten 

till vfu-orten är kortare än resan till studieorten, 
- resebidrag utgår inte till student som av särskilda skäl beviljats vfu på hemort/annan ort.  
 
Bidrag kan utgå, efter ansökan, för resor i anslutning till schemalagda obligatoriska undervisnings-
tillfällen vid studieorten under pågående vfu-period. 
 
Vid dubbelt boende utgår bidrag, efter ansökan, för en resa till och från anvisad vfu-ort beräknat från 
studieort/bostadsort. 
 

Bidrag vid dubbla boendekostnader i samband med vfu 
 
Bidrag utgår, efter ansökan, för boende med max 400 kr/vecka. Bidrag beviljas endast vid dubbla 
boendekostnader d v s då studenten själv betalat fulla kostnaden för boende på ordinarie studieort/ 
hemort samtidigt som studenten betalat boende på anvisad vfu-ort. Kvitto som styrker dubbla 
kostnader skall bifogas ansökan. Bidraget utbetalas i efterhand, ansökan sker på särskild blankett.  
 

Bidrag vid studier i annat land 
 
Bidrag kan beviljas med max 2000 kr för resekostnader vid studier i annat land. Inget bidrag för 
boende utgår. I de fall studenten erhåller stipendium via Örebro universitet (ex. NordPlus, Erasmus, 
Linnaeus-Palme) utgår ej resebidrag. Resebidrag utgår ej för studier understigande 2 veckor. 
 
Beslut om bidrag fattas av programansvarig i samråd med enhetschef för aktuellt program. Prefekten 
fattar beslut vid tveksamhet om reglernas tillämpning. 
 
Ansökan skall vara inlämnad senast tre månader efter vfu-periodens slut. 
 
Reglerna gäller fr.o.m. 2012-09-01 
 

 

                                                 
1
 Gäller ej då annan ersättning utgår. 


