
Dødsfall, alvorlige ulykker eller alvorlig sykdom.

Vold, kriminalitet eller terror, arrestasjon, naturkatastrofer, politisk uro, krigsutbrudd.

Regjeringen.no  - Spesifikke sikkerhetsrutiner for gjeldende land via UDI

Ambassaden der utreisende er.

Kontakt UDs beredskapstelefon (døgnåpen) +47 22 24 36 00 / +47 23 95 00 00

Sjømannskirken (24-timers beredskaps telefon +47 951 19 181)

Forsikringsselskapet

Mottaker/vertsinstitusjon

FiV kontakt (kontor tid): Se kontakt kort for ditt opphold / +47 69 38 13 00 

Sikresiden.no

Reiseregistrering.no

Sjømannskirken.no

Her finner du retningslinjer som du må forholde deg til dersom noe skulle skje mens

du er på tur.

Følgende regnes som alvorlige hendelser / krise:

Relevant kontakt informasjon ifm krisesituasjoner.

Krise info på nett: Sikresiden.no

Norske myndigheter:

Nyttige kontakter:

Nyttige apper:

Print ut oversikten, noter lokal informasjon og ta den med på utenlandsopphold.

BEREDSKAP & VIKTIG INFO:
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tel:+4769381300


Registrer deg på Reiseregistrering.no
Laste ned sjømanskirkens app
Print ut dette dokumentet og noter lokal informasjon.
Gjør deg kjent med og rett deg etter lokale sikkerhetsanbefalinger. Se
UDs informasjon om sikkerhet i de forskjellige land.
Ha nødvendig reiseforsikring og kontakt informasjon tilgjengelig.
Sjekk at passet ditt er gyldig i perioden du skal være borte (minimum 6
mnd varighet).
Fyll ut obligatorisk egenerklæring for mobilitets opphold i utlandet.

følge anvisningene fra lokale myndigheter, vertsinstitusjon, og evt utleier
følge norske myndigheters råd
varsle Fagskolen i Viken se ditt kontakt kort.
evt be om støtte (se oversikt over kontaktinformasjon ifm krisesituasjoner) 

Ringe lokalt nødnummer (også tilgjengelig i Sjømannskirkens App).
Sjekke UDs nettsider for hvilke tjenester og hvilken type bistand du kan
forvente av utenrikstjenesten. 
Ta kontakt med nærmeste utenriksstasjon for råd om videre håndtering av
saken. 
Kontakte UDs 24-timers beredskapstelefon +47 22 24 36 00/+47 23 95 00
00. 
Kontakte Sjømannskirkens 24-timers beredskapstelefon: +47 951 19 181.
Kontakte lærestedet i utlandet.
Kontakte dine pårørende. 
Kontakte din kontaktperson for mobilitet ved Fagskolen i Viken.

Før avreise:

Ved en alvorlig hendelse under utenlandsopphold: 

Ved alvorlige hendelser som rammer lokalsamfunnet skal du som student i
utlandet: 

Fagskolen i Viken har inngått beredskapsavtale med Sjømannskirken for
bistand. Sjømannskirken har 24-timers beredskapstelefon, +47 951 19 181.

Når krisen oppstår for den enkelte, kan du: 
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