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Regelverk för reseersättning vid regionplacering 

för studenter på läkarprogrammet 
 

Från och med 1 februari 2015 betalas reseersättningen ut av ALF-kansliet på Akademiska sjukhuset. 

Med anledning av detta har det upprättats ett regelverk som gäller alla berörda terminer.  

 

 Reseersättningen gäller Uppsala tur och retur, även för de studenter som bor på annan ort. 

 

 Dagpendling inom Uppsala län ex. till lasarettet i Enköping ersätts av landstinget med 

billigaste färdmedel. 

 

 Vid regionplacering ansvarar studenten själv för bokning av resa. Studenten är också ansvarig 

att jämföra priser och boka det billigaste resealternativet.  

 

 För att erhålla ersättning ska en reseräkning fyllas i, med bifogat originalkvitto/biljett, som 

lämnas till ALF-kansliet. Vid avsaknad av kvitto utgår ingen ersättning. Varje placering kräver 

sin egen reseräkning, det går alltså inte att slå ihop placeringar i samma formulär. 

Kvittot/kvittona ska bifogas separat, men tillsammans med blanketten för reseersättning. 

Använd gärna kuvert eller plastficka (finns att tillgå på ALF-kansliet samt vid brevlådan i 

hisshallen på samma plan). 

 

 Landstinget i Uppsala står för en Tur- och returresa, d.v.s. ditresa första dagen, samt hemresa 

sista dagen. Boendet under veckan ersätts av den lokala vårdgivaren. I de fall dagpendling är 

aktuellt, ersätts kostnaden av det aktuella sjukhuset/landstinget då detta är ett alternativ till 

boende på orten. 

 

 Bilpendling är endast tillåtet i undantagsfall, efter godkännande från ALF-kansliet och ersätts 

enligt billigaste färdmedel till aktuell placeringsort. Eventuella medresenärer ersätts inte. 

Kontakta ALF-kansliet om du har frågor om bilpendling. 

 

 SMS-biljett ska dokumenteras, lämpligen med så kallad screenshot alternativt fotograferas 

och sedan skrivas ut. Uppvisande av SMS i telefonen genererar ingen ersättning. 

 

 Vid resor med Access-kort eller liknande, måste kvitton skrivas ut via automaten. 
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 För studenter med placering i Visby alternativt Åland, gäller särskilda regler. Flyget ska bokas 

via sjukhusets resebyrå, Carlson Wagonlit, där en profil först måste läggas upp. Kontakta ALF-

kansliet vid frågor angående detta. 

För resa till och från Arlanda gäller i första hand Buss 801. Om flera studenter ska åka 

samtidigt, kan samåkning i taxi vara ett billigare alternativ. 

I Visby finns ingen buss från flygplatsen men Gotlands taxi erbjuder samåkning. Samåkningen 

behöver inte ske med andra studenter, taxibolaget erbjuder uppdelning av biljett. 

Hemresa över en helg ersätts endast vid obligatorisk närvaro på teoretisk utbildning. 

 

 Vid 2-veckorsplacering i Södertälje, för i första hand boende i Stockholm, utgår ersättning för 

ett månadskort på SL (studentpris), då detta är billigare än andra alternativ. 

 

 Vid frivillig regionplacering utgår en ersättning på maximalt 300kr/vecka, i samband med 

obligatorisk undervisning. 

 

 När en student måste närvara på teoretisk utbildning i Uppsala under regionplaceringen, 

ersätts studenten enligt ovan ställda riktlinjer vad gäller färdsätt och kvitto.  

 

Innan inlämning av formulär för reseersättning, vänligen kontrollera att blanketten är korrekt och 

fullständigt ifylld, samt att originalkvitton/biljetter finns bifogade. Viktigt är att det från de bifogade 

handlingarna går att utläsa bruttobelopp och moms, samt mellan vilka orter biljetten gäller. 

 

Inlämning sker direkt på ALF-kansliet eller i brevlådan i hisshallen på samma plan. 

 

ALF-kansliet 

Akademiska sjukhuset 

Ing 61, plan 7 

 

Man kan också använda sig av internposten eller rörposten, ange då adressen ovan. För rörpost 

gäller kod AD57. 

 

Vid frågor, kontakta gärna oss på ALF-kansliet:  

e-post: alf@akademiska.se 

 

Enni Hallin, administratör 

enni.hallin@akademiska.se 

018-611 1374 
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