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Försäkringsskydd för stipendiater
Allmänt om sjuk- och olycksfallsförsäkring
Den som handlägger ett stipendieärende ska kontrollera att stipendiaten är försäkrad, antingen genom
försäkring från sitt lärosäte, egen privat försäkring, genom EU-kort (EHIC) eller någon av KIs
försäkringar hos Kammarkollegiet. Fråga alltid alla stipendiater från annat land vad de har för
försäkringar med sig före ankomsten till KI. Uppmana alla EU-medborgare har sitt EHIC kort.
OBS: I stipendiebrevet kan det stå att stipendiaten ska teckna nödvändiga försäkringar för sina
stipendiepengar.
För inskrivna studenter antagna till högskoleutbildning, gäller Studentförsäkringen under skoltid
samt direkt färd till och från lärosätet/praktikplatsen. Försäkringen gäller inte under fritid, studenten bör
teckna en privat olycksfallsförsäkring som gäller för fritid.
Obs. att utbytesstudenter som hanteras via Studentavdelningen är försäkrade dygnet runt.
Stipendiater med personnummer och Svensk socialförsäkring som inte är antagna till
högskoleutbildning, ingår i SPS (Särskilt Personskadeskydd). Detta är en gruppförsäkring som gäller
under arbetstid i lärosätets lokaler och Campus samt direkt färd till och från KI. Försäkringen gäller
inte under fritid, stipendiaten bör teckna en privat olycksfallsförsäkring som gäller för fritid.

Stannar kortare tid än 1 år
Alla EU-medborgare ska ha ett för perioden giltigt EHIC (European Health Insurance card) med sig
för att omfattas av subventionerad akut- och nödvändig vård i Sverige. De som kommer inom Europa
ska inte skriva ut sig från hemlandets motsvarande Försäkringskassa. Även om det innebär att betala
en egen premie.
För ”free movers”/praktikanter/examensarbetare köper Institutionen Enskild Student IN.
Försäkringen gäller vid olycka och arbetsskada och i försäkringen finns ansvarsskydd.
Gäller dygnet runt och ersätter kostnader för akut sjuk- och tandvård.
Ej EU-medborgare omfattas av samlingsförsäkringar FUB (försäkring för utländska besökare) eller
Enskild Student IN.

Stannar 1 år eller mer
Om vistelsen planeras överskrida ett år ska personen folkbokföra sig oavsett medborgarskap och
ansöka om svenskt personnummer hos Skatteverket direkt vid ankomst till Sverige. När man tilldelats
ett svenskt personnummer omfattas man av svenska sjukvårdsförmåner.
Den försäkringsmässigt mest komplexa grupp är stipendiater från EU. Det är viktigt att de kan visa att
de har en försäkring med sig från sitt lärosäte eller privat som är giltig under hela KI-vistelsen. De ska
inte skriva ut sig från sin motsvarande försäkringskassa även om det innebär en egen månadspremie.
Om det ändå inte finns försäkringsskydd från hemlandet ska bevis på att de är utförsäkrade uppvisas.
I de fall där FUB (max 364 dagar) eller student IN gäller som försäkring kan handläggaren själv skriva
en bilaga och bifoga denna till beslutet. Kopia på sjuk- och olycksfallsförsäkring bifogas med
stipendiebeslutet. Bilagan ska arkiveras på institutionen tillsammans med stipendiebeslutet.
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Stipendiat på grundnivå eller avancerad nivå
Om studenten är antagen till högskoleutbildning vid KI eller annat svenskt lärosäte gäller
Kammarkollegiets samlingsförsäkring Personskadeförsäkring för studenter. Även kallad
Studentförsäkringen. Den gäller enbart under skoltid samt under direkt färd till och från campus och
ersätter personskada.
Om personen saknar svenskt personnummer/EU-kort/försäkring från hemuniversitet, skall
handledaren teckna en Enskild Student IN hos Kammarkollegiet. Den gäller dygnet runt i
Sverige och ersätter vid olycksfall och personskada akut sjuk- och tandvård.
Stipendiat på grund- eller avancerad nivå som har KI-Stipendium får behålla stipendiet under sjukdom
och föräldraledighet max 12 mån. Stipendiet förlängs inte p.g.a. sjukdom och föräldraledighet. För
exakt info se Stipendieregler för Karolinska Institutet avsnitt 8.1.

Kompletterande stipendier för doktorander
Stipendiefinansierade forskarstudenter antagna vid KI omfattas av Kammarkollegiets
samlingsförsäkring Personskadeförsäkring för studenter. Den gäller under skoltid samt under direkt
färd till och från campus och ersätter personskada.
Kammarkollegiets sjuk-och föräldraförsäkring är en obligatorisk gruppförsäkring som betalas av
institutionen årsvis efter rapportering i december. Försäkringen lämnar ersättning när
forskarstudentens stipendier faller bort på grund av frånvaro från studierna vid:
- sjukdom,
- föräldraledighet eller
- tillfällig föräldraledighet

Postdoktorstipendiat
Postdoktor stipendiater från andra länder skall omedelbart folkbokföra sig hos Skatteverket och visa
upp ett giltigt uppehållstillstånd.
Alla folkbokförda omfattas av subventionerad hälso- och sjukvård i Sverige. Olycksfallsskyddet i
Kammarkollegiets samlingsförsäkring FUB gäller för stipendiater dygnet runt i max 364 dagar eller
fram tills personnummer erhållits.
Postdoktor stipendiater hemmahörande i Sverige ingår i SPS (Särskilt Personskadeskydd).
Försäkringen gäller under arbetstid i KIs lokaler och Campus samt direkt färd till och från KI.
Socialförsäkringsförmåner hos Försäkringskassan:
Postdoktor stipendiaten kan ansöka om bosättningsbaserade förmåner som:
• Subventionerad tandvård
• EU-kort från Sverige
• Barnbidrag
• Bostadsbidrag
• Föräldrapenning på lägsta- och grundnivå (= ingen SGI)
När postdoktorstipendiaten ansöker om förmån gör Försäkringskassan bedömning i varje enskilt fall
om man anses ha sitt varaktiga centrum för sina intressen i Sverige (EU-medborgare) alt. kan styrka
sin lagliga vistelse i Sverige för längre tid än ett år (icke EU-medborgare). Det är Försäkringskassan
som beslutar om postdoktor stipendiaten beviljas förmånen.
Postdoktor som har KI-Stipendium får behålla stipendiet under sjukdom och föräldraledighet max 24
mån. Stipendiet förlängs inte p.g.a. sjukdom och föräldraledighet. För exakt info se Stipendieregler vid
Karolinska Institutet avsnitt 8.1.
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Övriga försäkringar olycksfall under FRITID
Uppmana stipendiaten att se över sitt försäkringsskydd för hem och fritid, här finns ett eget ansvar för
vistelsen i Sverige.
Om personnummer saknas rekommenderar vi att ha en försäkring för olycksfall fritid från sitt hemland
som gäller i Sverige. Som täcker kostnad för transport till hemlandet av den försäkrade p.g.a. att han
eller hon drabbats av allvarlig sjukdom eller omfattande personskada under vistelsetiden. Detsamma
gäller hemtransport av avliden.
Har man ett personnummer går det bra att hos de flesta försäkringsbolag köpa en
olycksfallsförsäkring fritid och behöver man en hemförsäkring kan den innehålla ett olycksfallsskydd
fritid för personskada.

Livförsäkring
Uppmana stipendiaten att se över sitt livförsäkringsskydd, här finns ett eget ansvar för vistelsen i
Sverige.

Medföljande anhöriga
Medföljande anhöriga omfattas inte av någon av KI:s försäkringar. Institutionen kan teckna en Enskild
försäkring för utländska besökare till icke EU-medborgare hos Kammarkollegiet. EU-medborgare ska
ha ett giltigt EU-kort med sig. Även barn ska ha ett personligt EU-kort.

Länkar:

European Health Insurance Card
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=559

Skatteverket om folkbokföring och personnummer
http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flytta/flyttatillsverige.4.76a43be412206334b89800018617.html

Kammarkollegiets försäkringar:
Personskadeförsäkring för studenter:
För SPS Särskilt Personskadeskydd:
För FUB Försäkring för utländska medborgare:
För utbytesstudenter Student IN:
För Enskild Student IN:

http://www.kammarkollegiet.se/forsakringar
Sök gratisstudentförsäkring
Sök Särskilt personskadeskydd
Sök Försäkring för utländska besökare
Sök Student IN
Sök Student IN

Personskadeförsäkringen för studenter (antagen till utbildning)
http://www.kammarkollegiet.se/forsakringsavdelningen/studentforsakring/dig-som-studerar-pa-svensktuniversitet-och-hogskola

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendium
http://www.kammarkollegiet.se/forsakringsavdelningen/studentforsakring/doktorandforsakringen-dig-som-harstipendium-och-blir-sjuk

