
 
 

Til: Studenter som søker utveksling ved Høyskolen Kristiania 

Ang.: Forsikring, Lånekassen, Vaksinasjon & Visum 

 

Forsikring er obligatorisk for utvekslingsstudenter, både ved studieopphold og praksisopphold. 

For informasjon om forsikring, anbefaler vi deg å sjekke ANSA’s forsikring for studenter; 

https://www.ansa.no/Forsikring/  Sjekk betingelser og dekningsområder nøye og sammenlign gjerne 

med andre forsikringer.  

For utveksling i Europa er det også obligatorisk med europeisk helsetrygdkort. 

For mer informasjon se her https://www.kristiania.no/for-studenter/studier-i-utlandet/utveksling/  

 

Lånekassen – The State Educational Loan Fund, Norway 

Her får du en foreløpig uttalelse/»preliminary statement» om rett til støtte fra Lånekassen 

«Preliminary statement» kan du laste ned her: https://ny.lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-

lan/utland/hoyere-utdanning-i-utlandet/dokumentasjon-ved-helgradsstudier-utenfor-

norden/forelopig-uttalelse-om-rett-til-lan-og-stipend/ 

Og for deg som søker utveksling til USA (UC Berkeley og Hawaii Pacific University) er det nødvendig å 

ha en slik uttalelse når du søker opptak ved studiestedet. 

Når du har mottatt bekreftelse på opptak fra utland, søker du om stipend og lån på Dine sider. 

Dersom du skal betale skolepenger til studiestedet i utland må du sende inn dokumentasjon (et 

offisielt brev) fra lærestedet i utlandet som viser; ditt navn, hvor mye skolepenger du skal betale og 

underskrift fra lærestedet. 

Annet: Studenter trenger ikke å sende inn D-skjema, da Høyskolen Kristiania benytter FS. 

Studier ved UC Berkeley og University of Queensland gir rett til tilleggsstipend, se www.laanekassen.no  

 

Vaksinasjon 

For generelle anbefalinger, se Folkehelseinstituttet http://www.fhi.no/   

Her kan du få en oversikt over dine vaksiner https://www.helsenorge.no/vaksiner/om/  

Kontakt et legekontor for individuell rådgiving og reisevaksinasjon. 

Husk å ta med land for ferieplaner, i tillegg til utvekslingssted, når du sjekker for vaksinasjon. 
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Visumsøknader – etter opptakspapirer fra besøksinstitusjon. Sjekk aktuelt land og ambassade for mer 

informasjon. For USA må du bestille avtale i god tid før avreise og ta med all den dokumentasjon som 

ambassaden i Oslo ber deg ta med til avtalen/møtet.  

 

Oslo 101120, Høyskolen Kristiania Internasjonalt Kontor/JO 


