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Hvem er jeg?
• Hanne Refsdal

• Sosialrådgiver i ANSA siden 2012

• Bachelor i Communications fra 
Goldsmiths’ University of London

• Utdannet sosionom fra HiOA (Oslo)

• Jobbet og bodd mer enn 15 år i UK, Frankrike og Nederland.



Studenter i utlandet

Kilder: Lånekassen og SSB

Elever 
(Vgs)
2 034

Helgrad
16 910

Utveksling
7 514 
delgrad

Studenter
24 424 totalt



Hva er ANSA?
• Medlemsorganisasjon – vi er der for 

studentene før, under og etter 
utenlandsstudiene!

• Rundt 10 000 medlemmer på over 
1200 læresteder 

• Mer enn 700 tillitsvalgte i over 90 land
• 27 landsstyrer
• Sekretariat i Oslo med 13

heltidsansatte



ANSA

Interesseorganisasjon

Informasjonssenter

Studentsamskipnad



Informasjonssenter
• 4 eksperter på utdanning i utlandet

• Kjennskap til tilretteleggingsmuligheter

• ANSA.no, personlig veiledning, 
gruppeveiledning, telefon, stands

• Driftes på vegne av 
Kunnskapsdepartementet

• Uavhengig, nøytral og gratis!



Interesseorganisasjon
En organisasjon som taler studentenes sak!



Studentsamskipnad
Under og etter studiene:
 Norsk nettverk i utlandet
Tilbyr en rekke medlemsgoder
Sosiale/faglige arrangementer
Sosialrådgivning og beredskap
Fokus på mangfold og inkludering- alle skal med!
Nettverk etter studiene: Gratis medlemskap i 

ANSA Alumni



• ANSA støtter medlemsaktivitet med ca. 2 
millioner per år.

• Goodwill: eget fond på ca. 500 000 kr hvor alle
medlemmer kan søke om støtte til 
sosiale/faglige arrangementer

• Har fokus på inkludering og mangfold



Sosialrådgivers rolle

• Hjelper i forhold til problemer med universitetet, 
Lånekassen, agenter, autorisasjons- og 
godkjenningsorganer. 

• Boligproblemer, ulykker, utfordringer med helseforsikring, 
visum osv. 

• Hjelper studenter med å finne profesjonell hjelp ved 
fysiske og psykiske problemer.

• Kan være en god samtalepartner i tøffe perioder.
• Har full taushetsplikt.



Beredskap i ANSA

• Er med i ANSAs beredskapsteam når det skjer 
alvorlige hendelser. 

• Tett samarbeide med Sjømannskirken og 
deres studentprester ved hendelser. 

• Har avtale med Sjømannskirken – studenter 
kan ringe nødtelefonen deres 24/7



• ANSA- forsikring
• Bankordning 
• Beredskap
• Sosialrådgivning

• Faglige og sosiale 
arrangementer

• Stillingsannonser
• Eget medlemsblad

Medlemsfordeler



SIKKERHET/FORSIKRING
• Alle studenter må sterkt 

oppfordres til å tegne forsikring.

• 1 av 4 har ikke god nok 
forsikring.

• ANSA tilbyr studentforsikring 
gjennom AIG.

• Konkurransedyktig på pris og 
vilkår



Arrangementer hjemme og ute



Høyreklikk endre bilde 
for å sette inn nytt (ta 
bort tekstboks)

PLANLEGGING

• Viktig å starte tidlig med planleggingen av 
utenlandsstudiene! 

• Studenten må være åpen med lærestedet 
hvor de skal studere for best tilrettelegging

• Sjekke med NAV om eksport av ytelser

• http://www.ansa.no/Studier-i-utlandet/For/praktisk-
informasjon/studenter-med-funksjonsnedsettelser/

http://www.ansa.no/Studier-i-utlandet/For/praktisk-informasjon/studenter-med-funksjonsnedsettelser/
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