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Riktlinjer och information gällande inkommande Erasmuspraktikanter vid 

LTH, Lunds universitet (LU). 
 

Detta dokument försöker förklara de grundläggande regler som gäller för inkommande 

Erasmuspraktikanter samt klargöra var ansvaret ligger för olika moment i hanteringen av 

praktikanter. Syftet är att undvika problem för en inkommande praktikant samt underlätta för 

de institutioner som önskar ta emot praktikanter. 

 

Definition av en Erasmuspraktikant: 
Erasmuspraktikanter är studenter inom EU som förlägger en praktikperiod på mellan 2 och 

12 månader under sin universitets- eller högskoleutbildning (eller kort efter utbildningens 

slut) till ett företag, en organisation eller institution i ett annat EU-land. 

 

Erasmuspraktikanter är inte Erasmusstudenter. Inget utbytesavtal mellan LU och 

praktikantens hemlärosäte ligger till grund för denna mobilitet. Lunds universitet är att 

likställa med ett företag i dessa sammanhang. Dock måste alltid ett avtal upprättas, se punkt 

2 nedan. Praktikanten får stipendium via sitt hemuniversitet under sin praktikperiod. 

 

1. Arbetsgång för mottagande av en Erasmuspraktikant 

 

1) Erasmuspraktikanten tar kontakt med lärare/forskare vid en institution på LTH 
 

Ekonomiska och strategiska överväganden att göra på institutionen: 

a) Erasmuspraktikanter ger ingen ekonomisk ersättning till institutionen, däremot får 

praktikanten ett Erasmus-stipendium som ska täcka en del av kostnaden för resa och 

boende. Stipendiet hanteras av praktikantens hemuniversitet. 

b) En avvägning mellan det tillskott som en praktikant kan utgöra för en institution och 

det faktum att praktikanterna samtidigt använder resurser som kan vara avsatta till 

uppdraget att utbilda antagna studenter måste göras. 

 
2) Läraren/forskaren, med godkännande av prefekten, accepterar att 

handleda Erasmuspraktikanten under en period på mellan 2 och 12 

månader. Då ska: 

a) ett s.k. ”Learning Agreement for Traineeships” i enlighet med EU-kommissionens 

riktlinjer upprättas mellan praktikantens lärosäte, praktikanten och ansvarig 

handledare på LTH. Ansvarig handledare administrerar hanteringen av, samt 

skriver under, studentens ”Learning Agreement for Traineeships” efter att ha fått 

ett godkännande från sin prefekt. Det är det sändande lärosätets ansvar att se till att 

ett sådant dokument finns och det är det sändande lärosätets version av Learning 

Agreement for Traineeships som ska användas. 
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Ungefär hur det brukar se ut samt nyttig information kan ni hitta här: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for- 

applicants/learning-agreement_en 

 

b) En kopia av ”Learning Agreement for Traineeships” tillsammans med en kopia på 

praktikantens pass/ID-kort samt praktikantens epost-adress skickas till LTHs 

internationella avdelning (HS 55 eller incoming@kansli.lth.se). Registreringen av 

Erasmuspraktikanter görs i en särskild Ladokrutin av LTHs Internationella 

avdelningen. Ovan angivna dokument är underlag för registreringen. I och med 

denna registrering skapas ett T-nummer, en form av tillfälligt personnummer i 

Ladok vid Lunds universitet, för praktikanten. 

 
3) Erasmuspraktikanter får inte läsa kurser vid Lunds universitet under sin 

praktik vid LTH: 

 
a) Erasmuspraktikanter ska ses som just praktikanter och får därmed inte läsa kurser 

eller göra akademiska prestationer vid Lunds universitet under sin praktikperiod vid 

LTH. 

 

b) Efter praktikperioden får inte någon form av intyg utfärdas som visar att praktiken 

ger/motsvarar ett visst antal hp/ECTS-poäng. Ett eventuellt tillgodoräknande av 

praktiken vid hemlärosätet fastställs före praktikens början och är helt och hållet 

hemuniversitetets ansvar. Handledaren vid LTH ska förhålla sig till och fullgöra 

villkoren för handledning i enlighet med EU-kommissionens riktlinjer som är 

bilagda ”Learning Agreement for Traineeships”. Genom att signera studentens 

Learning Agreement förbinder man sig att även fylla i och ge studenten ett 

”Traineeship Certificate” vid praktikens slut. Inga andra intyg får utfärdas. 

 

 

2. Försäkring 
 

Erasmuspraktikanten är försäkrad under sin praktik vid LTH. Alla som på något sätt deltar i 

verksamheten vid Lunds universitet är under sin vistelse här försäkrade. Inkommande 

praktikanter täcks av en samlingsförsäkring hos Kammarkollegiet kallad GIF. Försäkringen 

täcker akut sjuk- och tandvård samt har ett ansvars- och egendomsskydd. 

 

För fullständiga försäkringsvillkor på engelska (GIF) se 

http://www.kammarkollegiet.se/sites/default/files/Terms%20and%20conditions%20Swedish%20 

State%20Group%20and%20Personal%20Insurance%202015%2C%20%28PDF%2C%20559.43 

%20KB%29.pdf 
 

EU-medborgare bör dessutom ha med sitt European Health Insurance Card (EHIC). Detta 

berättigar dem till sjukvård med svenska patientavgifter. Det beställs från hemlandets 

motsvarighet till Försäkringskassan. 

GIF-försäkringen är en samlingsförsäkring som börjar gälla om och när något händer.  

Om något händer: 

1) Praktikanten betalar avgiften och sparar kvittot. 

2) Praktikanten fyller i en skadeanmälan på särskild blankett. Originalkvitton måste 

bifogas. Blanketten kan laddas ner på Kammarkollegiets hemsida. 

3) Blanketten måste undertecknas och skickas in till Kammarkollegiet av handledaren. 
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Praktikanten behöver inget försäkringsintyg för att bevisa att de är försäkrade i Sverige, 

att t.ex. visa upp vid besök på vårdcentral. Om praktikanten behöver ett intyg av något 

annat skäl, t.ex. för att visa upp för någon myndighet i sitt hemland, kan handledaren vid 

LTH utfärda ett sådant. (Mallen för försäkringsintygen uppdateras varje år. Kontakta 

försäkringssamordnaren vid Externa Relationer, Isabelle Jönsson, 

isabelle.jonsson@er.lu.se för att få den senaste versionen.) 

 

Tandvård: Tandvård ingår normalt inte i den svenska sjukförsäkringen. I de flesta fall är 

inkommande studenter och praktikanter inte berättigade till subventionerad tandvård, 

oavsett om de är skrivna i Sverige eller inte (?), och de måste i normalfallet betala hela 

kostnaden för den vård de får. GIF-försäkringen täcker akut tandvård upp till maximalt 

3000 SEK per år. Med akut tandvård menas vård som gör patienten smärtfri och fri från 

infektion, ifyllnad av synliga gluggar som uppstått samt åtgärder för att tillse att det finns 

fungerande tuggytor.    

 
3. LU-kort 

 

Mottagande institution ansvarar för att lägga upp praktikanten som gäst i Lucat. Då skapas 

en LU-identitet för e-postkonto och passerkort. 

 

4. Bostad 
 

Erasmus-praktikanter bör i första hand hänvisas till den privata bostadsmarknaden (t.ex. 

BoPoolen: www.bopoolen.nu/en). Eftersom de inte kan bli medlemmar i Studentlund (se 

nedan), kan de inte ansöka om bostad hos AF Bostäder. Praktikanten ansvarar själv för att 

ordna boende, möjligen med hjälp av institutionen. 

 

Till de bostäder som förmedlas av Lund University Accommodation (LUAcc), prioriteras 

Mastersstudenter och utbytesstudenter. Under perioder med lägre beläggning, kan även 

Erasmuspraktikanter komma ifråga för bostad via LUAcc.  

 

5. Studentlund 
 

Frågan om medlemskap i Studentlund är en ofta återkommande fråga från praktikanter. 

Normalt sett kan en inkommande praktikant inte bli medlem i Studentlund. Detta har att 

göra med att praktikanterna inte får några högskolepoäng vid Lunds universitet och därmed 

inte räknas som studenter. Istället har praktikanterna status som motsvarar anställda vid 

universitetet. 

 

Om en praktikant kan uppvisa en giltig studentlegitimation från sitt hemuniversitet kan de 

köpa gästkort på studentnationerna. För att få mer information om detta kan praktikanten 

kontakta en av nationerna. 

 

 

 

 

Vid frågor, kontakta LTHs Internationella avdelningen i Kårhuset 

http://www.bopoolen.nu/en

