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Checklista för utresande utbytesstudenter
med funktionsnedsättning

Inför utbytet
□ Planera dina utlandsstudier i god tid.
□ Det kan vara en god idé att du tillsammans med funkasamordnaren på
Chalmers frågar funkasamordnaren vid värduniversitetet, om det stöd du
behöver finns att tillgå.
□ Kontakta därefter funkasamordnaren på värduniversitetet och beskriv noga
vad du har för funktionsnedsättning och hur den påverkar din studiesituation,
beskriv detaljerat vilka former av stöd du har på ditt hemuniversitet både i
studierna och på fritiden. Om du sedan tidigare har stöd från Chalmers kan du
få ett beslut på engelska från funkasamordnaren som du skickar med i ditt
e-mail till värduniversitetet. Det är alltid värduniversitetet som tar ett beslut om
vilket stöd de kan erbjuda.
□ Undersök om du kan ansöka om extra ekonomiskt stöd. Ska du studera inom
annat EU land kan du ansöka om Erasmusmedel, International Erasmus
Co-ordinator på Chalmers hjälper dig med ansökan.
□ Du har själv ansvar för att ordna annat stöd som du kan ha behov av såsom
ledsagning, transporter, sjukgymnastik, psykolog, rullstol eller personlig dator
med anpassade program eller andra personliga hjälpmedel.

Läkarkontakt
□ Ta med läkarintyg eller annat intyg som styrker din funktionsnedsättning.
Intyget ska vara på engelska och är ett krav för att få stöd.
□ Om du behöver läkarkontakt under vistelsen, ordna med läkarkontakt på den
ort där du tänker studera. Tänk på mediciner, hjälpmedel och försäkringar.
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Boende
□ Ta reda på om bostaden är anpassad efter dina behov.
□ Om det finns behov av anpassning av bostaden - uppge det vid ansökan.
(Du ansöker själv.)
□ Ta reda på om det finns någon som kan möta dig på flygplatsen och följa med
till din bostad.

Försäkring
□ Du är försäkrad genom kammarkollegiet ”Student UT”. Läs igenom
försäkringsvillkoren och gör en bedömning om du behöver teckna en egen
kompletterande försäkring https://www.kammarkollegiet.se/varatjanster/forsakring-och-riskhantering/hittaforsakringsprodukt/personforsakringar/studier/utresande-utbytesstudenter-studentut
□ Beställ EU´s sjukförsäkringskort på forsakringskassan.se
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