
Beredskapsplan for studenter i utlandet (oppdatert 23.09.2015) 

 

Viktige telefonnummer: 

Internasjonalt kontor:  +47 99 47 03 51 

HVO Sentralbord:  +47 70 07 50 00 

UD’s Operative senter:  +47 23 95 00 00 

Sjømannskirken:  +47 95 11 91 81  
Høgskulen i Volda har avtale med Sjømannskyrkja om assistanse ved krise 

i utlandet. Tilsette og studentar frå Høgskulen i Volda som skal på 

studieopphald el. i utlandet blir oppmoda om å lagre nummeret til 

Sjømannskyrkja sin beredskapstelefon.    
 

Døgnåpen beredskapstelefon v/ulukker og kriser: +47 951 19 181  

E-post: info@sjomannskirken.no  

I tillegg tilrår HVO at alle tilsette og studentar lastar ned Sjømannskyrkja 

sin app. https://www.sjomannskirken.no/nødnummer/  

Denne gir tilgang til alle lokale nødnummer i det landet ein oppheld seg i. 

Der kan ein legge inn sitt eige reiseforsikringsselskap med alarmnummer, 

polisenummer og anna viktig informasjon. Til dømes kontaktnummer til 

pårørande, arbeidsgivar, telefonnummeret til Utenriksdepartementet (UD-

OPS), nummer til sperring av kort og nærmaste Sjømannskyrkje. 

 

Last ned Sjømannskirkens nød-app: 

http://sjomannskirken.no/om/stotte/nodnummer/  

mailto:info@sjomannskirken.no
https://www.sjomannskirken.no/nødnummer/
http://sjomannskirken.no/om/stotte/nodnummer/


 

Prosedyrer for HVO-studenter i utlandet - Varsling 

Når HVO-studenter i utlandet er i krise: 

- Kontakt lokalt politi, brannvesen og/eller ambulanse/lege ved behov. Dersom man ikke selv kan gjøre seg forstått, må man få tak i 
noen som kan fungere som tolk 

- Kontakt nærmeste norske utenriksstasjon (på dagtid), utenom åpningstider kontakter en UD’s Operative senter på +4723950000, 
Sjømannskirken +47 95 11 91 81 og Internasjonalt kontor +47 99 47 03 51 

Når en krise rammer en eller flere studenter i en gruppe 

Dersom en krise rammer en eller flere studenter i en gruppe av HVO-studenter i utlandet, skal følgende prosedyrer følges: 

- Den første som får muligheten skal etter behov kontakte lokalt politi, brannvesen og/eller ambulanse/lege. Dersom man ikke selv 
kan gjøre seg forstått, må man få tak i noen som kan fungere som tolk 

- Gruppens kontaktperson, eller en annen deltaker dersom kontaktpersonen ikke er tilgjengelig, tar kontakt med nærmeste norske 
utenriksstasjon (på dagtid), utenom åpningstider kontakter en UD’s Operative senter  på +4723950000,  
Sjømannskirken +47 95 11 91 81 og med Internasjonalt kontor +47 99 47 03 51 og/eller kriseledelsen ved HVO  

- Kontaktpersonen fungerer som bindeledd mellom deltakerne i gruppen, HVO og eventuelt andre institusjoner 
- Kontakt med pårørende og media skal håndteres av HVO/politiet 

Når en gruppe HVO-studenter i utlandet er i fare 

Dersom en gruppe HVO-studenter i utlandet er i fare, for eksempel på grunn av naturkatastrofer eller en unntakstilstand i landet, skal følgende 

prosedyrer følges: 

- Råd og pålegg fra lokale styresmakter skal følges 
- Kontaktpersonen, eller en annen deltaker dersom kontaktpersonen ikke er tilgjengelig, tar kontakt med nærmeste norske 

utenriksstasjon for å få råd om videre håndtering av saken. Utenriksstasjonen kan senere ta kontakt med studentene dersom 
situasjonen skulle forverre seg 

- Kontaktpersonen underretter administrativ koordinator ved HVO. Hvis ikke administrativ koordinator er tilgjengelig, kan 
Internasjonalt kontor kontaktes (+47 99 47 03 51). 

- Situasjonen vil bli fulgt opp ved HVO. Om nødvendig sammenkalles kriseledelsen 
- Kontaktpersonen fungerer som bindeledd mellom deltakerne i gruppen, HVO og eventuelt andre institusjoner 
- Kontakt med pårørende og media skal håndteres av HVO/politiet 



Studentens ansvar ved utenlandsopphold: 
 

Type opphold i utlandet Studentens ansvar 

 
1A-  
studenter på 
datainnsamling, 
feltarbeid, praksis i 
utlandet  

 

 levere inn egenerklæringen til instituttet  

 vite hvem som er administrativ koordinator ved instituttet/studieprogrammet og hvem ved HVO som kan 
kontaktes ved behov 

 sørge for oppdatert kontaktinformasjon i studentweb: e-post, telefon og adresse i utlandet 

 registrere seg ved den stedlige norske utenriksstasjon der dette anbefales 

 registrere nødnummeret og laste ned appen til sjømannskirken  

 tegne forsikring for utenlandskoppholdet 

 ta nødvendige vaksiner 

 orientere seg om forholdene i området og følge råd fra lokale myndigheter og vertsuniversitetet 

 opptre ansvarlig for å redusere risikoen for å havne i farlige situasjoner 

 følge gjeldende praksis/feltinstrukser 

 gi melding om endringer under utenlandskoppholdet til avdelingen/instituttet/studieprogrammet  
 

Type opphold i utlandet Studentens ansvar 

1B- Utvekslingsstudenter 
til et av HVOs 
avtaleuniversitet 

 levere inn egenerklæring til Internasjonalt kontor 

 vite hvem som er administrativ koordinator ved instituttet/studieprogrammet og hvem ved HVO som kan 
kontaktes ved behov 

 sørge for oppdatert kontaktinformasjon i studentweb: e-post, telefon og adresse i utlandet 

 registrere seg ved den stedlige norske utenriksstasjon der dette anbefales 

 tegne forsikring for utenlandskoppholdet 

 registrere nødnummeret og laste ned appen til Sjømannskirken  

 ta nødvendige vaksiner 

 orientere seg om forholdene i området og følge råd fra lokale myndigheter og vertsuniversitetet 

 opptre ansvarlig for å redusere risikoen for å havne i farlige situasjoner 
 



Type opphold i utlandet Studentens ansvar 

1C  
– Free-movere 
(utvekslingsstudenter 
utenfor HVOs avtaler) 
med forhåndsgodkjenning 
fra HVO 

 
 

 levere inn egenerklæring til instituttet  

 vite hvem som er administrativ koordinator ved instituttet/studieprogrammet og hvem ved HVO som kan 
kontaktes ved behov 

 sørge for oppdatert kontaktinformasjon i studentweb: e-post, telefon og adresse i utlandet 

 registrere seg ved den stedlige norske utenriksstasjon der dette anbefales 

 tegne forsikring for utenlandskoppholdet 

 registrere nødnummeret og laste ned appen til sjømannskirken  

 ta nødvendige vaksiner 

 orientere seg om forholdene i området og følge råd fra lokale myndigheter og vertsuniversitetet 

 opptre ansvarlig for å redusere risikoen for å havne i farlige situasjoner 
 

 
 

 


