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UNGDOMSKORT 
  Guide til ansøgning om Ungdomskort 

Når du skal i klinik, skal du søge om et ungdomskort, så du kan få refunderet dine 
transportudgifter. Vi opfordrer kraftigt til, at du starter med at søge, så snart du ved, hvor 
du skal i klinik for at undgå egenbetaling – og minimum en måned før du skal bruge det. 

Der findes både et primærkort og et sekundærkort: 
• Primærkortet gælder fra din hjemmeadresse og til dit undervisningssted (AU, Campus)
• Sekundærkortet gælder fra dit undervisningssted til dit praktiksted.

Om du skal have begge kort afhænger af, hvor du skal i klinik (vi antager her, at du bor i 
Aarhus’ takstområde): 
• Ligger dit kliniksted i samme takstområde som din hjemmeadresse (Silkeborg,

Horsens og Randers), skal du ikke søge om et sekundærkort men kun bruge dit
primærkort.

• Ligger dit kliniksted i et andet takstområde end din hjemmeadresse (Aalborg,
Holstebro, Herning og Viborg) skal du også ansøge om et sekundærkort.

Du kan med fordel bruge dette interaktive kort til at danne dig et overblik over din rejse. 

Nedenfor vil vi gennemgå processen trin for trin. 

TRIN 1 
1. Godkendelse

Du skal først godkendes til 
dit primære kort, så klik 
ind på 
www.ungdomskort.dk og 
klik på ”Trin 1 – 
Godkendelsen”. Log 
herefter på med dit 
NemID. 

http://rejsekort.hafas.de/bin/gvss/help.exe/mn?L=vs_rejsekort&tpl=inputmashup&uc=combined
http://www.ungdomskort.dk/
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2. Vælg
undervisningssted 

Du skal nu vælge dit 
undervisningssted (1), og du 
skal vælge ”AU, Aarhus 
Universitet, Campus”. Tryk på 
”Godkend”(2). 
Hvis du tidligere har søgt om 
primærkort, så er dit 
undervisningssted allerede 
godkendt. 
Efter godkendelsen bør du 
kunne gå direkte til 
bestillingen af dit primærkort.

3. Ansøg om
sekundærkort 

Når dit undervisningssted er 
godkendt, kan du ansøge om 
at få godkendt dit kliniksted, 
som du skal have for at 
bestille dit sekundærkort. Her 
skal du vælge ”Praktik” (3) for 
at angive dit kliniksteds 
adresse. Du indtaster 
oplysningerne i det 
efterfølgende skærmbillede – 
vises ikke her. 
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TRIN 2 
1. Bestilling og betaling

Du får ikke at vide, når din 
ansøgning om sekundærkortet er 
blevet godkendt, men SU-kontoret 
tjekker efter ansøgninger næsten 
dagligt. 
Log ind i ”Trin 1 – Godkendelsen” 
og tjek om din ansøgning er 
godkendt.

Du skal bestille dit primærkort først, 
før du kan bestille det sekundære 
kort. 
Gå på www.ungdomskort.dk og 
klik på ”Trin 2 – Bestilling og 
betaling” (4). 

Udgiften for kortet bliver 
refunderet i slutningen af hvert 
semester – se en refusionsoversigt 
på din studieportal. 

2. Vælg kort

Vælg dit primærkort (5). 

http://www.ungdomskort.dk/
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3. Ændre perioden

Du skal nu angive perioden 
for dit klinikophold, så klik på 
”Ændre perioder” (6). 
Perioden skal minimum være 
på 30 dage, så hvis dit 
klinikophold er kortere, må du 
forlænge slutdatoen, så det 
sammenlagt bliver 30 dage. 
Du finder din klinikperiode i 
rotationsskemaet på 
studieportalen. 

OBS! Det er vigtigt at angive 
de korrekte datoer, da man 
ellers kan få problemer med 
bestillingen.
Du bør derfor altid angive 
startdatoen for dit 
klinikophold som startdatoen 
på primærkortet (alternativt 
dagen før) og så minimum 
30 dage frem.

4. Gem ændringer

Når du har valgt den rigtige 
periode, klikker du på ”Gem 
ændringer” (7) Du har nu 
bestilt dit primærkort, og det 
eneste du mangler er at 
betale – se nedenfor. 
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5. Se dine beskeder

Under fanen ”Dine beskeder” 
(8) kan du se en oversigt over
de beskeder, du har fået
vedrørende dit Ungdomskort.

6. Ansøg om sekundært
kort 

Når dit praktiksted er 
godkendt, kan du bestille dit 
sekundærkort.
Log ind i ”Trin 1 – 
Godkendelsen” og tjek om 
din ansøgning er godkendt.

Du skal kun have et 
sekundært kort, hvis dit 
kliniksted er i et andet 
takstområde end din 
hjemmeadresse. Bestillingen 
gøres på samme måde som 
det primære – eneste forskel 
er, at det sekundære kort er 
gratis.  

Eksemplet på det interaktive kort viser en rute fra Aarhus til Sygehus Syd i 
Aalborg. 

7. Vælg transportform

Du skal nu gå ind på 
www.ungdomskort.dk og 
vælge transportform – tog 
eller bus. Hvis du vælger tog, 
kan du vælge at få dit 
sekundærkort som app. Lige 
meget hvad du vælger, vil der 
gå 14 dage, inden kortet er 
aktiveret, og DSB kan ikke 
afhjælpe dette. 

http://rejsekort.hafas.de/bin/gvss/help.exe/mn?L=vs_rejsekort&tpl=inputmashup&uc=combined
http://www.ungdomskort.dk/
au542902
Fremhæv

au215538
Gul seddel
Marked angivet af au215538

au215538
Gul seddel
Dette er korrekt / KTS
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8. Betaling af primære 
kort 
 
Du modtager et girokort, 
som du har to muligheder 
for at betale: 

1. hvis der er mere end 7 
dage til, at du skal 
bruge det: betal online 
på 
www.midttrafik.dk/dan
kort 

2. hvis der er mindre end 
7 dage til, at du skal 
bruge det: gå på 
posthuset med 
girokortet, da girokortet 
dermed fungerer som 
kvittering for, at du har 
betalt for dit kort. 

 

 
 

 
 
Hvis du har input til vejledningen, så skriv til studievejledningen på medicin: 
studievejleder.medicin@sun.au.dk 

Noe/HE Studier/Juni 2016 

http://www.midttrafik.dk/dankort
http://www.midttrafik.dk/dankort
mailto:studievejleder.medicin@sun.au.dk



