Forsikringsforhold som elev på Social & SundhedsSkolen, Herning
Der er forskel på forsikringsforhold alt efter, hvilken type elev du er.
a) Grundforløbselever og brobygningselever:
Som grundforløbselev skal du især være opmærksom på dine forsikringsforhold, da du endnu ikke har indgået en
uddannelsesaftale om elevplads på et hovedforløb. Derfor skal du selv sikre, at du er dækket forsikringsmæssigt,
både i dine skoleperioder, og hvis du har praksisforlagt undervisning uden for skolen.
b) Hovedforløbselever, som har en ansættelseskontrakt med en arbejdsgiver:
Når du har indgået en uddannelsesaftale på et hovedforløb, og den er trådt i kraft, overtager den ansættende
myndighed det forsikringsmæssige ansvar for dig – også i skoleperioderne. Dækningen gælder dog ikke, hvis du
handler groft uagtsomt eller forsætligt.
Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at du altid selv tegner en heltids ulykkesforsikring og en ansvarsforsikring.
Når du selv har tegnet en heltids ulykkesforsikring og en ansvarsforsikring, sikrer du at være dækket, hvis du
kommer til skade, hvis du forårsager skade på andre eller på udstyr, bygninger m.v. under dit skoleophold.
Særligt ved studieture og ved praktikophold i udlandet:
• Ved studieture og praktikophold i udlandet skal du være opmærksom på, at du selv har ansvaret for at tegne en
rejseforsikring og sygeforsikring.
• Særligt for praktikophold i udlandet skal du desuden sikre dig, at både du og dit ansættelsessted har de
nødvendige forsikringer på plads inden dit ophold.
• Særligt for elever, der er i et ansættelsesforhold med en arbejdsgiver. Det er vigtigt, at du sammen med din
arbejdsgiver undersøger, hvordan du er forsikringsdækket i forbindelse med studietur eller praktikophold i
udlandet. Der kan være behov for at supplere din arbejdsgivers forsikring med en privat tegnet forsikring.
• Særligt for elever, der ikke er i et ansættelsesforhold med en arbejdsgiver. Du bør tegne en rejseforsikring,
der dækker evt. hjemtransport, egenbetaling ved lægebehandling og hospitalsudgifter i udlandet.
Du skal være opmærksom på, at Social & SundhedsSkolen ikke dækker udgifter i forbindelse med ovennævnte,
og at det derfor er meget vigtigt, at du selv har en forsikring.
Ændrede regler for offentlig rejseforsikring (gult/blå sundheds-/sygesikringskort):
Den offentlige rejsesygeforsikring tilknyttet det gule sundhedskort blev ophævet pr. 1. august 2014.
Det er vigtigt, at du orienterer dig ift. dækningen med henholdsvis det gule sundhedskort og det blå EU
sygesikringskort.
• Vær opmærksom på, at alle elever SKAL medbringe deres blå EU sygesikringskort på studieture. Kortet
bestilles på www.borger.dk
• Det blå EU sygesikringskort dækker ikke hjemtransport. Det er elevens eget ansvar at have den fornødne
forsikring, når han/hun deltager i en studietur.
• Det blå EU sygesikringskort gælder kun i et andet EU/EØS land (Norge og Island) samt i Liechtenstein og
Schweiz. På rejser uden for EU eller lande, der ikke er dækket af det blå EU sygesikringskort, skal eleven altid
tegne en rejseforsikring.
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• Det blå EU sygesikringskort viser, at du har ret til de samme ydelser og på de samme vilkår som borgerne i det
land, du opholder dig i. Du kan derfor komme til at betale en del af behandlingen selv, hvis det gælder for
sikrede i det pågældende land. Egenbetalingen udgør i nogle lande op til 40%.
• Vi opfordrer alle elever til at tegne en privat rejseforsikring til at dække udgifter i forbindelse med
hjemtransport og/eller sygdom opstået på en studietur. Eleverne skal selv betale udgifter til hjemtransport og/eller
behandling af sygdom, hvis de ikke er dækket af en rejseforsikring.
• Yderligere skal elever på et hovedforløb med en ansættelseskontrakt oplyse (via www.borger.dk), at de benytter det
blå sygesikringskort i forbindelse med en erhvervsrejse. En studietur tæller som en erhvervsrejse i denne
forbindelse.
Læs mere på www.borger.dk
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