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NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Du kan treffe oss på Studentservice på 
Gløshaugen og Dragvoll. Stikk innom, ring eller 
send en e-post, så avtaler vi når det passer å 
møtes. 

Mer informasjon kan du også finne på våre 
nettsider: 
www.ntnu.no/studentservice/tilrettelegging
www.universell.no
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Endelig student! 

Med denne brosjyren i 
hånden håper vi å kunne 
gi deg en guide inn i din 
nye studenttilværelse ved 
NTNU. Her har du mange 
muligheter! Selv om du 
har en funksjonshemming 
skal det ikke hindre deg i å 
studere det du interesserer 
deg for og det du har evner 
til. Du vil ikke finne alle 
svar her i brosjyren, men vi 
håper du får et bilde av hva 
vi i rådgivningstjenesten for 
studenter med funksjons-
hemming og NTNU kan 
bidra med. Målet er at du 
skal kunne konsentrere 
deg mest om det å studere, 
og mindre om praktiske 
problemer og utfordringer 
knyttet til det å studere med 
en funksjonshemming. Her 
kan du kanskje få noen tips 
og råd om hvordan du kan 
legge opp hverdagen din for 
å klare dette.
 
NTNU ønsker å skape et 
fysisk og pedagogisk miljø 
som skal kunne fungere 
for alle. Vi jobber mot 
universelle løsninger, men 
er ennå ikke i mål. Derfor 
vil vi i rådgivningstjenesten 
gjerne møte deg slik at vi 
kan komme fram til gunstige 

løsninger som passer for 
din situasjon. Overgangen 
fra Videregående skole 
til Universitet kan i noen 
tilfeller virke stor. Det 
er ikke sikkert at de 
ordningene man er vant med 
fra vgs. kan tilbys ved NTNU. 
Rettighetene og mulighetene 
for tilrettelegging kan 
være annerledes enn de 
man har hatt fra før. Det er 

derfor svært viktig at du på 
et så tidlig tidspunkt som 
mulig undersøker dette. Vi i 
rådgivningstjenesten jobber 
spesielt med tilrettelegging 
av studier og eksamen.

Lykke til med studiene!

Hilsen Hanne, Reidar, 
Vegard og Kari
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Det er mange årsaker til at 
studenter får tilrettelegging 
og tiltakene varierer stort. 
Sammen med deg ønsker vi 
å finne ut hva som kan bedre 
din studiesituasjon. 

Det er ikke alle som har 
behov for tilrettelegging 
som tenker på seg selv 
som funksjonshemmet 
student. Likevel kan ulike 
former for tilrettelegging 
bedre studiesituasjonen 
for mange. Vi håper derfor 
at du tar kontakt med 
rådgivningstjenesten 
dersom omgivelsene 

hos oss gjør at du ikke 
kan studere på lik linje 
med dine medstudenter. 
Funksjonshemmet eller 
ikke; målet er at alle skal 
våre studenter skal ha 
likeverdige tilbud, rettigheter 
og plikter.  

Med vår vide definisjon 
av funksjonshemming 
inkluderer vårt tilbud blant 
annet hørselshemmede, 
synshemmede, 
bevegelseshemmede, 
studenter med kroniske 
lidelser av ulike slag, 
lese-, skrive- og 

Trenger du tilrettelegging?

matematikkvansker, 
midlertidige 
funksjonshemminger 
som senebetennelse og 
ryggproblemer, og psykiske 
lidelser som for eksempel 
eksamensangst. 

Det er du som vet best hva 
slags tilrettelegging som 
kan dekke dine behov. 
Ta kontakt med oss i 
rådgivningstjenesten så 
tidlig i semesteret som 
mulig. Da har vi sammen 
størst mulighet til å komme 
fram til løsninger som 
passer deg. 
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Dette kan vi tilby

Hvis du trenger 
tilrettelegging til eksamen 
eller underveis i studiet, 
finnes det mange 
forskjellige muligheter. For 
å finne ut hva som vil være 
den beste tilretteleggingen 
for deg kan det være 
lurt å snakke med oss i 
rådgivningstjenesten. Vi kan 
hjelpe deg med råd og tips 
og søknader. Her er noen 
eksempler på tiltak som 
kanskje kan være aktuelle 
for deg.

Tilrettelagt arbeidsplass
På NTNU finnes det 
lesesaler med enkelte 
tilrettelagte arbeidsplasser. 
Vi har også noen 
tilgjengelige kontorer 
og lesesalsplasser 
for studenter som har 
behov for et fast sted å 
arbeide. Vi tilrettelegger 
arbeidsplassene etter behov. 
Ta kontakt med oss dersom 
du ønsker å søke om dette 
tilbudet.   

Notater
Hvis du ikke kan ta 
forelesningsnotater selv, 
eller på grunn av sykdom 
mister en del forelesninger, 
kan det være vanskelig å 

henge med i faget. Da kan 
vi få til en ordning hvor 
du kan dele notater med 
en medstudent. Mange av 
foreleserne legger også ut 
sine notater på nettet slik at 
studentene kan bruke dem.

Hjelpemidler
Hvis du har et varig 
behov for tekniske 
hjelpemidler, kan du søke 
hjelpemiddelsentralen i 
hjemfylket ditt om å få eller 
låne utstyr i studietiden. Vi 
kan hjelpe deg å finne ut 
hvilke hjelpemidler som kan 
passe for deg og hvordan 
du går frem for å søke. Noe 
utstyr kan du også prøve ut 
eller låne kortvarig hos oss i 
rådgivningstjenesten.

Assistent
Hvis du trenger 
assistanse hjemme og 
til personlige formål, har 
kommunen ordninger 
for dette. Assistanse i 
studiesituasjonen kan du 
få ved NTNU. Vi har en 
ordning med studenter som 
assisterer andre studenter. 
Søknadsskjema for dette 
finner du på nettsidene våre 
www.ntnu.no/studentservice/
tilrettelegging. Vær tidlig ute 
med å søke eller kontakte 
oss dersom du ønsker 
å benytte deg av denne 
ordningen.



6

Litteratur
Norsk lyd- og 
blindeskriftsbibliotek (NLB) 
produserer litteratur i 
alternativ form for blinde 
og synshemmede i Norge. 
Hvis du har lese- og 
skrivevansker kan du låne 
litteratur fra NLB. Vi kan 
hjelpe deg med å registrere 
deg som bruker ved NLB. 
På NTNU kan du også 
skanne bøker og annen 
pensumlitteratur og lage din 
egen litteratur i alternativ 
form.

Noen å snakke med
Av og til kan det være greit 
å ha noen å snakke med. 
Vi i rådgivningstjenesten 
har åpen dør og du er 
velkommen til å stikke 
innom. Ta kontakt med 
Studentservice, ring oss 
eller send en e-post så 
avtaler vi når det passer 
å møtes. Dersom du har 
behov for et omfattende 
samtaletilbud eller terapi 
kan vi hjelpe deg med å 
finne frem til riktig tilbud.

Logopedisk utredning
Rådgivningstjenesten 
har en samarbeidsavtale 
med Logopedisk senter i 
Trondheim kommune. Dette 
gjør at studenter ved NTNU 
kan få gratis utredning for 
lese- og skrivevansker. 
Kontakt oss dersom du 
lurer på om du har lese- 
og skrivevansker eller du 
trenger en ny utredning.
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Alle studenter 

har rett til 

utenlandsopphold. 

Begynn tidlig med 

planleggingen 

dersom du 

ønsker et 

semester utenfor 

Trondheim.

Eksamen
Tilrettelegging i 
forbindelse med 
eksamen er det vanligste 
tilretteleggingstiltaket 
ved NTNU. For å få 
tilrettelagt eksamen må 
du søke på eget skjema 
og innen en søknadsfrist 
som er 15. september i 
høstsemesteret og 15. 
februar i vårsemesteret.  Du 
kan for eksempel søke om 

utvidet eksamenstid, bruk av 
tekniske hjelpemidler eller 
tilrettelagt arbeidsplass i 
eksamenslokalet. Du kan 
også søke om alternative 
eksamensformer om du har 
behov for dette. Behovet 
for tilrettelagt eksamen 
vurderes ut fra attest fra 
lege, logoped, psykolog eller 
lignende, og i en del tilfeller 
ut fra samtale med en av 
oss i rådgivningstjenesten. 

Søknadsskjema med  
skjema for legeattest  
finnes på vår nettside  
www.ntnu.no/studentservice/
tilrettelegging. Ved akutt 
skade eller sykdom kan 
du også få tilrettelegging 
til eksamen, selv om 
søknadsfristen er gått ut. 
Ta kontakt med oss om du 
lurer på hva som kan være 
bra eksamenstiltak for deg. 
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Kurs 
Studentservice tilbyr 
ulike kurs som kan bedre 
studiehverdagen din. 
Eksamensmestrings-, 
presentasjonsteknikk- 
og studieteknikkurs blir 
satt opp hvert semester. 
I tillegg arrangeres 
det jobbsøkerkurs, 
internasjonalt jobbsøker-
kurs og intervjuteknikkurs 
med jevne mellomrom.  
For informasjon om  
disse kursene, se 
Studentservices nettside 
www.ntnu.no/adm/sa/sss 
eller spør oss i 
rådgivningstjenesten 
dersom du tror dette kan 
være noe for deg.  

En enklere hverdag
Det finnes mange offentlige 
tilbud som kan gjøre 
hverdagen din enklere. 
Hjelpemiddelsentralen, 
transporttjenesten, 
hjemmetjenesten, 
brukerstyrt personlig 
assistanse, tolketjenesten 
og tilrettelagt 
studielitteratur bidrar til at 
dagliglivet kan bli mindre 
problemfylt. Dette kan du 
lese mer om i Sosial- og 
helsedirektoratets brosjyre, 
«Snart student» som du 
bl.a. finner på nettstedet 
www.universell.no. Du kan 
også få informasjon ved 
trygdekontoret i kommunen. 
Kontakt oss

i rådgivningstjenesten 
dersom du lurer på om noen 
av de ulike tilbudene kan 
gjelde deg. 

Bolig
Studentsamskipnaden i 
Trondheim (SiT) har Norges 
beste tilbud til deg som 
trenger tilrettelagt bolig. 
De kan også til en viss grad 
spesialtilpasse leiligheten 
etter dine behov. Trenger 
du tilrettelagt bolig, har du 
prioritet som søker til SiT. 
Se mer om SiTs boligtilbud 
på www.sit.no.
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Det er viktig  

at du kan 

dokumentere 

behovet for 

tilrettelegging. 

Legeattest  

og rapport  

fra psykolog  

eller logoped  

er eksempler  

på det.

Lover og forskrifter
De viktigste reglene som 
gjelder for deg som student 
ved NTNU finner du i 
studiehåndboka. Denne får 
du kjøpt på bokhandelen på 
lærestedet ditt, men du kan 
også finne den på www.ntnu.
no/studier/studiehandbok. 
Det finnes også flere lover 
og forskrifter som er viktige 
å kjenne til for studenter 
med funksjonshemming. 
Universitets- og 
høgskoleloven gjelder 

for alle læresteder og 
studenter. Folketrygdloven, 
kommunehelsetjenesteloven 
og sosialtjenesteloven står 
også sentralt. Dette kan du 
også lese mer om i Sosial- 
og helsedirektoratets 
brosjyre, ”Snart student” 
som du bl.a. finner på 
nettstedet www.universell.no. 
Ta kontakt med 
rådgivningstjenesten 
dersom du lurer på hvilke 
rettigheter du har. 
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NTNU: Nettverk og kontaktpersoner 

fakultetskontakter  – instituttkontakter  - faglærere 

Eksamenskontoret 
- tilrettelagt eksamen 

Rådet for studenter 
med funksjonshemming 

RFSF 

Læringsmiljøutvalget 
LMU 

Studentservice/ 
Rådgivningstjenesten 
- individuell tilrettelegging 

- universelle løsninger 

Teknisk avdeling 
- fysisk tilrettelegging 

- universelle løsninger 

NTNU: Nettverk og kontaktpersoner 

fakultetskontakter  – instituttkontakter  - faglærere 

Eksamenskontoret 
- tilrettelagt eksamen 

Rådet for studenter 
med funksjonshemming 

RFSF 

Læringsmiljøutvalget 
LMU 

Studentservice/ 
Rådgivningstjenesten 
- individuell tilrettelegging 

- universelle løsninger 

Eiendom og drift
- fysisk tilrettelegging
- universelle løsninger

Gjennom studietiden vil du 
kanskje ha mest kontakt 
med Studentservice og 
oss i rådgivningstjenesten 
i forbindelse med 
tilrettelegging av studiene. 
Samtidig kan det være viktig 
å kjenne til hvilke andre 
deler av NTNU som arbeider 
for å gjøre hverdagen noe 
enklere for studenter med 
funksjonshemming.

- Eksamenskontoret 
behandler søknaden din 
dersom du søker om 
tilrettelagt eksamen. 

- Rådet for studenter med 
funksjonshemming (RFSF) 
jobber med å kartlegge 
de viktigste utfordringene 
for studenter som trenger 
tilrettelegging.  

- Hvert fakultet har en 
kontaktperson for studenter 
med funksjonshemming. 
Disse hjelper til med 
utfordringer på institutt- 
og fakultetsnivå. Det kan 
være lurt å oppsøke din 
fakultetskontakt raskt for 
å tidlig komme i gang med 
tilretteleggingen av din 
studiesituasjon. 

- Eiendom og drift har ansvar 
for det fysiske miljøet på 
NTNU og jobber hele tiden 
for å bedre tilgjengeligheten 
for alle våre studenter.

- Læringsmiljøutvalget 
(LMU) skal sammen med 
NTNUs ledelse sørge for at 
universitetet utvikler et godt 
og forsvarlig studiemiljø.
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Annen kontaktinformasjon

Studentsamskipnaden  
i Trondheim
www.sit.no
Sentralbord: 73 59 32 50
Kolbjørn Hejes vei 4
7465 Trondheim
E-post: studentinfo@sit.no 

SiT Bolig
Telefon: 73 55 16 00
Bregneveien 65
7050 Trondheim
E-post: bolig@sit.no

Psykososial helsetjeneste
Bregneveien 65
7050 Trondheim
Telefon: 73 55 16 60
E-post: psykososial.
helsetjeneste@sit.no

Studentpresttjenesten  
i Trondheim
http://org.ntnu.no/dnksit 
Telefon: 73 59 81 60/ 
73 59 19 80
NTNU Dragvoll
7491 Trondheim
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•	Ta tidlig kontakt med rådgivningstjenesten 

•	Husk at du må oppsøke oss

•	Hvert fakultet har en kontaktperson  

for deg som trenger tilrettelegging
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