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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 (Holstebro, 

Herning, Viborg og Vejle) skal du også ansøge om et sekundærkort. 
 
Her finder du en videoguide til godkendelse og bestilling af primærkort. Skal du også 
bruge et sekundærkort, så se i guiden nedenfor.  
 
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. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2aaN2ukUYnE&feature=emb_logo
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. 
Der går et par dage, inden dit 
undervisningssted er 
godkendt – først derefter kan 
du bestille dit primærkort. 
 

 
 

3. Ansøg om 
sekundærkort 
 
Når dit undervisningssted er 
blevet godkendt, kan du 
ansøge om at få godkendt dit 
kliniksted, som du skal have 
for at bestille dit 
sekundærkort. Dette gælder 
kun hvis dit kliniksted ligger i 
et andet takstområde end din 
hjemmeadresse.  
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 at vide via e-Boks, når 
dit undervisningssted er 
godkendt, og du kan derefter 
bestille og betale dit 
primærkort.  
Gå på www.ungdomskort.dk 
og klik på ”Trin 2 – Bestilling 
og betaling” (4). 
 
OBS! Udgiften for kortet bliver 
refunderet i slutningen af 
hvert semester – husk at tjekke 
fristen for at indsende 
dokumentation på 
studieportalen 

 

 
 

2. Vælg kort 
 
Vælg dit primærkort (5). 

 

 
 

  

http://www.ungdomskort.dk/


4 
 

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. 
 

 

 
 

4. Gem ændringer 
 
Når du har valgt den rigtige 
periode, klikker du på ”Gem 
ændringer”.  
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” 
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 – du får besked 
om godkendelsen i din e-Boks.  
Du skal kun have et sekundært 
kort, hvis dit kliniksted er i et 
andet takstområde end din 
hjemmeadresse. 
 
Bestillingen skal gøres på 
samme måde som det 
primære – eneste forskel er, at 
det sekundære kort er gratis.  
 

 
 

 
 

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 til 
DSB app. Lige meget hvad du 
vælger, vil der gå 14 dage, 
inden kortet er aktiveret, og 
DSB kan ikke afhjælpe dette. 

 

http://www.ungdomskort.dk/


6 
 

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/dankort 

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:  
KA.health.udd@au.dk  

Noe/HE Studier/Februar 2020 
 

 
 

http://www.midttrafik.dk/dankort
mailto:KA.health.udd@au.dk

