
  Bilaga 3, 2022-01-28 

RESE- OCH BOSTADSERSÄTTNING FÖR SJUKSKÖTERSKESTUDENTER  

Följande dokument innehåller information om de förutsättningar och regler som finns för 

sjuksköterskestudenter på Grund- och Avancerad nivå att erhålla ersättning för resor och bostad 

under VFU. 

1.Ersättning ges endast för VFU vid annan ort än studieorten. 

2. Bidrag till resor eller bostad utgår normalt inte om studenten har lön eller studiebidrag från 

arbetsgivare. Ansökan om bidrag skall vara inlämnad till proprefekt senast 4 veckor efter VFU 

periodens slut.  

3. För att utbetalning ska ske, måste dokumentet för reseersättning vara korrekt ifylld med 

praktikplats, kvitton för boende/tåg/buss inkluderat och antal VFU-veckor angivet. Vid eventuella 

funderingar angående rese- och bostadsersättning - kontakta i första hand kursansvarig.  

4.Blanketten lämnas ifylld av studenten till kursansvarig, som signerar denna och skickar den 

vidare till proprefekt Ulla Näppä för signering. Detta moment (dvs dubbelsignering) måste 

genomföras för att utbetalning ska kunna ske. 

RESEBIDRAG  

Studenten betalar själv för resekostnader upp till 550 kr/mån, vilket innebär att denna summa alltid 

ska dras av från totalbeloppet. För kostnader därutöver utgår reseersättning för billigaste färdsätt till 

den VFU-plats som MIUN anvisat. 

Ersättning gäller vid följande tillfällen: 

 vid placeringens början och åter till studieorten vid placeringens slut,  

 till teori-/studiedagar på studieorten under VFU perioden,   

 till platsen för VFU, om dagliga resor mellan studieorten och VFU platsen är möjliga. 

Avståndet måste dock vara längre än normal färdväg från bostad till MIUN. 

Ersättning för bil utgår endast under förutsättning att allmänna kommunikationsmedel saknas. 

Ersättning utgår enligt Försäkringskassans normer för närvarande 1,85 kr/km och 0,20 kr/km för 

medpassagerare. För bilersättning behövs inga kvitton bifogas. 

Maximal ersättning är 375 kr/vecka vilket innebär vid 4 veckors VFU-kurs max 1500 kr och för 8 

veckors VFU-kurs 3000 kr.  

BOSTADSBIDRAG  

Viss ersättning kan utgå till studerande som under VFU perioden har dubbla boendekostnader, 

kostnad för dubbla bostäder skall då styrkas med kvitton. Ersättning med 375 kr/vecka kan erhållas, 

dock max sammanlagt 3000 kronor/VFU-kurs. 

Bostadsbidrag utgår ej om det är möjligt att pendla mellan teori- och VFU-ort under studietiden.  

Utbetalning sker efter prövning i varje enskilt fall.  

Proprefekt Ulla Näppä 


