
OPPFØLGING SKADET STUDENT – INFORMASJON TIL STUDENTEN 

MELDE FRA OM SKADEN 
Husk å melde fra om du er blitt skadet i undervisningen! 
Ta kontakt med din lokale studiekonsulent. 

NAV 
Alle skader, både store og små, skal så raskt som mulig (og senest innen et år) meldes inn til NAV. 

Ta kontakt med din lokale studiekonsulent slik at dere kan fylle inn NAV-skjemaet sammen. 

Det er Kunsthøgskolen som sender inn skjemaet.  

Dokumentasjon fra lege og annen relevant dokumentasjon, som kvitteringer o.l. kan legges ved eller 
ettersendes. Legg ved så mye dokumentasjon som mulig. 

Studenter med norsk statsborgerskap er dekket av Folketrygden (ref. Folketrygdloven § 13-10 og 13-14) 
i de tilfeller hvor skaden defineres som yrkesskade – dvs. at skaden er påført i undervisningssituasjon 
på undervisningsstedet i undervisningstiden. 

Studenter med utenlandsk statsborgerskap vil ikke automatisk gå inn under folketrygdloven, disse 
studentene må kontakte NAV for å avklare vilkår for sitt medlemskap. 

Studenten bør melde fra til sitt private forsikringsselskap hvis de har privat forsikring. 

Mer informasjon på intranett om forsikring for studenter: 
https://khio.no/intranett/for-studenter/helse-og-velferd/forsikring 

TILRETTELAGT UNDERVISNING 
Dersom du har behov for det, kan du søke om tilrettelagt undervisning. Du finner informasjon og 
søknadsskjema her: 
https://khio.no/intranett/for-studenter/studieinformasjon#tilrettelegging  

Ved behov kan du ta kontakt med studiekonsulent ved din avdeling. 

Kunsthøgskolen vil, så langt det er praktisk mulig, legge forholdene til rette for at du kan fullføre 
studiene til tross for skaden. 

Husk at tilrettelegging kan ikke være så omfattende at det gir deg en fordel sammenlignet med andre 
studenter. Kravene til ferdigheter og kunnskap er like som for de øvrige studentene, i henhold til 
studieplanens krav. 

SYKMELDING 
Ta kontakt med din fastlege hvis du trenger sykmelding. 

Hvis du er sykmeldt over en lengre periode har du mulighet til å søke om permisjon fra studiene. 

Du finner informasjon og søknadsskjema her: 
https://khio.no/intranett/for-studenter/studieinformasjon#permisjon 

ANNEN HELSEHJELP – SIO 
SiO har et godt helsetilbud, se www.sio.no for informasjon om fastlege, tannlege, fysioterapi, psykisk 
helse osv. 

LÅNEKASSEN 
Om du er kunde i Lånekassen, bør du ta kontakt med dem om du får avbrudd i studiene, sykmelding eller 
vurderer å søke om permisjon. 

Kontaktpersoner 
Dans 

Bachelor 
Marianne Brekke 
maribrek@khio.no 
Tlf.: 480 89 086 

Master og PPU dans 
Christel Bie Lavik 
chrilavi@khio.no 
Tlf.: 945 23 440 

Design 

Lisa Karlsson 
lisakarl@khio.no 
Tlf.: 480 56 879 

Kunstakademiet 

Trine Neset Brødremoen 
trinbrod@khio.no 
Tlf.: 413 97 421 

Kunst og håndverk 

Bachelor 
Hanna Gjelten Hattrem 
hannhatt@khio.no 
Tlf.: 465 36 683 

Master 
Emmi Kjerland 
emmikjer@khio.no 
Tlf.: 413 11 360 

Operahøgskolen 

Kristin Øye Gjersdal 
krisgjer@khio.no 
Tlf.: 461 86 108 

Teaterhøgskolen 

Morten Vøyvik 
mortvoyv@khio.no 
Tlf.: 975 61 510 

PPU teater 
Christel Bie Lavik 
chrilavi@khio.no 
Tlf.: 945 23 440 

Andre kontaktpersoner 

Teamleder 
studieadministrasjon 
Anette Christensen 
anetchri@khio.no 
Tlf.: 945 23 252 

HMS-koordinator 
Rannveig Reknes Overvik 
rannover@khio.no 
Tlf.: 930 09 464 
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