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Coronapandemin har inneburit att fler svenska utbytesstudenter som läser 

en utbildning vid ett utländskt lärosäte är kvar i Sverige. Denna grupp 

omfattas i nuläget inte av någon av de personskadeförsäkringar som gäller 

för studenter vid svenska lärosäten. 

 

Lärosätena ansvarar för att studenter omfattas av en personskadeförsäkring. 

Studenter vid lärosäten i Sverige omfattas av försäkring som lärosätena 

tecknar med Kammarkollegiet. Försäkringen gäller dock bara studenter som 

är registrerade i Ladok för studier i Sverige.  

 

Utresande svenska utbytesstudenter som läser vid utländska lärosäten 

omfattas av försäkringen StudentUT. Även denna försäkring är tecknad av 

lärosätena och UHR genom Kammarkollegiet, och gäller för studenter som är 

registrerade i Ladok för utbytesstudier. Försäkringen StudentUT styrs av 

villkor, och gäller under direkt resa från Sverige till utlandet samt för 

studentens vistelse i utlandet. 

 

Studenter som befinner sig i Sverige men läser vid ett utländskt lärosäte 

faller mellan stolarna, då de vare sig studerar vid ett svenskt lärosäte eller 

befinner sig utomlands.  

 

Detta problem uppmärksammades även av SUHF:s arbetsgrupp för 

försäkringsfrågor i skrivelse till regeringen daterad 2020-11-27. Problemet 

har inte åtgärdats. 

 

Enligt UKÄ deltog totalt 7 710 svenska studenter i ett utbytesprogram år 

2018/19 och ett liknande antal studenter bör ha planerat att delta i ett 

utbytesprogram under läsåret 2020/21.1 Vi vet dock inte hur stor andel av 

dem som faktiskt har stannat i Sverige eller hur många som genomför 

utbildningen trots att den sker på distans. 

 

Det vi efterfrågar för de studenter som i nuläget faller mellan stolarna är att 

regeringen gjorde det lättare för studenter att växla mellan den vanliga 

personskadeförsäkringen och StudentUT. Förslagsvis skulle utbytesstudenter 

som är kvar i Sverige kunna omfattas av den ordinarie 

personskadeförsäkringen som tecknas av det svenska hemlärosätet även om 

studierna sker genom ett utbytesavtal och bedrivs vid ett utländskt lärosäte.   

1
 UKÄs årsrapport 2020, s. 50, 

https://www.uka.se/download/18.65fbdad5175926cbdd099be/1606809482442/UKA%CC%88_A%

CC%8Arsrapport_2020-12-01.pdf 
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