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Före avresa 

☐ Signera och ladda upp stipendiekontraktet till MFS-portal: 

https://su.moveon4.com/form/59a551a83e5d665c1f78f366/eng   

☐  Anmäl ditt bankkonto till Danske Bank* (BankID behövs), ”Logga in till lönetjänst – 

ny löntagare” (SU:s kundnummer 79200).  

☐  Anmäl dig till Sidas förberedelsekurs på www.mfs.nu. Efter avslutad kurs, skicka 

blanketten ”Sida bekräftar ditt deltagande” till Studentavdelningen.  

☐  Bekräfta handledare och kontaktperson, meddela Studentavdelningen. 

☐  Fyll i försäkringsavtal (Insurance Agreement) och ladda upp till MFS-portal. 

☐  Boka flygbiljett T/R (avbeställningsskydd rekommenderas), ladda därefter upp en 

kopia till MFS-portal. 

☐  För att få ytterligare en kontakt i värdlandet, ta kontakt med Stockholms universitet 

MFS Buddy Programme och blir kopplad med en SU alumn som bor värdlandet.  

Närmre avresa 

☐  Gå på MFS förberedelsemöte på Studentavdelningen för att få försäkringsbrev, 

Medical Insurance Card (MIC-kort) och Letter of introduction. 

☐  Anmäl din närvaro hos den svenska ambassaden/konsulatet i värdlandet. 

☐  Håll koll på säkerhetsläget i regionen/landet du ska till, du måste vara beredd att ställa 

in din resa om något dramatiskt inträffar. 

Under vistelsen 

☐  Ladda upp ditt boardingkort från utresan till MFS-portal. 

☐  Håll kontakt med din handledare och MFS-handläggare. 

☐  Håll koll på säkerhetsläget. 

☐  Informationsspridning: Dela din MFS genom en vecka som Instagram gästredaktör 

eller skicka fotografier och korta reseberättelser till mfs@su.se för spridning på 

Stockholms universitets sociala medier (frivilligt). 
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Efter hemkomst 

☐  Ladda upp ditt boardingkort från hemresan till MFS-portal. 

☐  Fyll i UHR:s obligatoriska deltagarrapport (du kommer få en länk från 

Studentavdelningen). 

☐  Skriv din reseberättelse, publicera på www.mfs.nu.  

☐  Fyll i Stockholms universitet studentrapport. 

☐  Boka in MFS alumni återvändarträff och karriärworkshop på Studentavdelningen. 

☐  Efter hemkomst medverka vid informationsspridande aktiviteter för att informera 

andra studenter om möjligheten att göra MFS. Enskilt eller i grupp, genomföra minst en 

av punkterna nedan för spridning av erfarenheter och resultat från fältstudien till andra 

studenter och allmänheten:  

1) Berätta om dina erfarenheter i minst en klass som går terminen/året efter dig. Meddela 

MFS‐handläggaren vilka klasser du ska informera i, samt när och var. 

2) Något annat som studenten själv föreslår och som godkänns av MFS-handläggaren. 

☐  Ladda upp godkänd uppsats på MFS-portal (Studentavdelningen publicerar på 

www.mfs.nu). 

 

URL DanskeBank: https://www.danskebank.se/sv-se/Foretag/Medelstora-foretag/Cash-

Management/Utbetalningar/Lon/Pages/Danske-Bank-Lonetjanst-mall.aspx  

MFS-portal: https://su.moveon4.com/form/59a551a83e5d665c1f78f366/eng  

Försäkring: Kammarkollegiet Student UT 

Om något händer: 

1. Ladda  ner och fyll i Kammarkollegiets skadeanmälan  

2. Boka tid med MFS-handläggare på Studentavdelningen 

3. Ta med skadeanmälan och kvitton i original till MFS-handläggare 

a. Om du var sjuk -> kvitton från sjukhus/vårdcentral 

b. Om du blev av med något –> polisanmäl och få polisrapport 

4. MFS-handläggare skickar skadeanmälan, kvitton och försäkringsbevis till 

Kammarkollegiet. 
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