Checklista för utresande Erasmusstudenter med
funktionsnedsättning
Om du har funktionsnedsättning som innebär att du behöver någon form av
hjälpmedel/ stöd för att kunna genomföra ett internationellt utbyte finns möjlighet att
ansöka om bidrag via Erasmus+ för att täcka kostnaderna för detta. Vissa
hjälpmedel/stöd som du har via Mittuniversitetet kan också vara möjligt att behålla
under utlandsstudierna, exempelvis mentorstöd på distans.
Checklista
Planera dina utlandsstudier i god tid. Ordinarie ansökningsperiod för
utlandsstudier är december/januari årligen (för utlandsstudier under det följande
läsåret).
Kontakta International Relations Office och din akademiska kontaktperson vid din
institution angående ansökan om extra Erasmusbidrag för funktionsnedsättning.
Kontakta även din samordnare för riktat pedagogiskt stöd.
Vid behov: Begära in intyg på beviljat stöd vid Mittuniversitet (intyg på engelska).
Kontakta samordnare för pedagogiskt stöd.
Vid behov: Begära in ytterligare intyg (eg läkarintyg, eventuella insatser från
kommunen) som rör din funktionsnedsättning (intyg på engelska).
Vid behov av läkarkontakt utomlands
Ta med läkarintyg eller motsvarande som styrker din funktionsnedsättning.
Intyget ska vara på engelska.
Ordna med läkarkontakt på den ort där du ska studera.
Om du planerar att ta med stora mängder medicin, be din läkare om ett intyg som
styrker att läkemedlet är för privat bruk. Kontrollera även vilka ut- och införselregler
som gäller i Sverige och det land du ska till.
Boende
Ta reda på om bostaden är anpassad efter dina behov. Om det finns behov av
anpassning av bostaden – uppge det vid ansökan om bostad.
Ta reda på om det finns någon som kan möta dig på flygplatsen och följa med till
din bostad.
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Försäkring
Du är per automatik försäkrad genom Kammarkollegiet ”Student UT”. Läs
igenom försäkringsvillkoren och gör en bedömning om du behöver teckna en
kompletterande försäkring, www.kammarkollegiet.se
Beställ EU:s sjukförsäkringskort på www.forsakringskassan.se

Att tänka på inför utbytesstudierna
Du har själv ansvar för att ordna annat stöd som du kan ha behov av, t ex ledsagning,
transporter, sjukgymnastik, psykolog, rullstol eller personlig dator med anpassade
program. Kontaktperson vid partneruniversitet kan vara behjälplig med
kontaktuppgifter.
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