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Innledning 

Perioden mellom generalforsamlingene i 2019 og 2020 skulle bli det året hvor ANSAs medlemstall 
nådde nye høyder. Og slik så det ut helt frem til mars 2020. resterende periode er sterkt preget av 
Covid-19 

2019 var et godt år for ANSA med en medlemsvekst på 8,2%. På to år har det totale antallet unike 
medlemmer steget med 18 prosent til 16650 medlemmer. Av det totale antallet studenter i utlandet, 
har nå ANSA en organisasjonsgrad på 66%. Grunnene til denne veksten er komplekst, men samtidig 
et bevis på at nå som studentvelferden for utenlandsstudenter er forsterket med psykologtilbud, 
karrieretilbud og flere lokale arrangement, har flere funnet veien til ANSA. 

Ekstratilskudd fra Kunnskapsdepartementet våren 2019 og tilskuddet fra Helsedirektoratet i 2020, 
preget perioden meget. Takket være denne støtten lanserte ANSA en fullverdig mental helse tilbud for 
utenlandsstudentene på lik linje med de norske studentsamskipnadene. Dette kom som et godt 
supplement til det allerede etablerte samarbeidet med sjømannskirken og ANSAs Sosialveileder. På 
bakgrunn av dette tilbudet har vi dette året hatt mulighet til å hjelpe mange unge, sårbare studenter 
som er i en vanskelig situasjon langt hjemmefra. For mange av dem har dette utgjort en stor forskjell 
og vært avgjørende for om de kunne gjennomføre studiene sine. 

Behovet for informasjon om studier i utlandet er som oftest kombinert med søknadsfrister. Dette gjør 
også at tradisjonell kundeveiledning får et enormt stort antall henvendelser på et gitt tidspunkt, 
samtidig som mange av spørsmålene er repetitive. Derfor har ANSA de siste årene utviklet digital 
bistand for å klare disse pressperiodene bedre. ANSA har fokus på hyppigere gruppeveiledninger og 
innhenting av ønsker på et tidlig tidspunkt, og ser at denne satsningen totalt sett har gitt fler brukere 
over de siste år. 

Covid 19 puttet kjepper i hjulene for ANSA medlemmer, tillitsvalgte, ansatte og ledelse tidlig i 2020, og 
året preges av dette. ANSA befinner seg fortsatt i en svært usikker situasjon og vil antakeligvis gjøre 
det frem til sommeren 2021. På grunnlag av dette vil det derfor ikke kunne redegjøres for, eller 
rapporteres på en del av de vanlige områdene, da man ikke vet enda hvilke konsekvenser det vil for 
ANSA. 
 
Dagens situasjon vil få økonomiske konsekvenser for foreningen, og det vil kunne gi det enkelte 
medlemmet en litt annen start på utenlandsoppholdet en hva vi alle hadde håpet. Samtidig er vi sikre 
på at vi sammen kommer tilbake sterke. 
 
Frivilligheten i ANSA har vist seg fra en unik posisjon i perioden, og hjulpet, støttet og bistått mange 
tusener av studenter. Vi takker alle tillitsvalgte for innsatsen deres av hele vårt hjerte. 

Det er derfor en glede å kunne ønske dere hjertelig velkommen til ANSAs 64. generalforsamling den 
24. og 25. juli 2020.  

Velkommen! 

 

Oslo, 24. juni 2020 

 

 

Hanna Flood        Anders Petterød Halvorsen  

President         Generalsekretær 
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1. Drift av ANSA i perioden 2019-2020 

ANSAs sekretariat har i 2019 bestått av 12,65 årsverk:  

• 12 ansatte i 100 prosent stilling.  

• 1 ansatt i 20 prosent stilling.  

• Samlet deltidsarbeidende utgjør en 45,2 prosent stilling  

Av dette bestod ANSA informasjonstjeneste og studentvelferd for 5,20 årsverk:  

• 5 ansatte i 100 prosent stilling.  

• 1 ansatt i 20 prosent stilling. 

ANSA har flyttet lokaler til Biskop Gunnerus gate 2, Oslo. Grunnlaget for dette skyldes omlegging av 
drift og økonomibesparelse. 
 
ANSA Forsikring har etter forhandlinger utvidet samarbeidet med Tryg Forsikring frem til mai 2022. 
 

2. Informasjonsarbeid i ANSA 

Digital kundeservice 

For å kunne nå ut til hele landet har vi i 2019 hatt hovedfokus på å legge enda flere veiledninger og 
informasjonsmøter over i digitale kanaler. ANSA skal være et tilbud for hele landet og med de 
tilbudene vi har i dag har vi et fullverdig veiledningstilbud for den som bor i Kirkenes så vel som i Oslo. 

I perioden har tilbudet foregått på følgende plattformer: 

• Telefon 

• E-post 

• Digitale webinarer 

• Chatbot og SoMe 

• ansa.no 

• Personlig veiledning 

• Informasjonskvelder 

• Foredragsvirksomhet 

• Deltakelse på utdanningsmesser. 

Nyhetsbrev 

Nytt av året er at vi har laget nyhetsbrev som vi sender ut til alle som er interessert i å studere i 
utlandet. Under Oppdag Verden-utdanningsmessa samt andre messer og foredrag vi deltar på, henter 
vi inn mailadresser til interesserte studenter som mottar nyhetsbrev om de landene de er interessert i 
å studere i. På denne måten blir det lettere for oss å få porsjonert ut informasjonen og 
eleven/studenten kan finne alle tilbudene våre på en enkel måte. 

Alle rådgivere i Norge har allerede i flere år fått tilsendt månedlig nyhetsbrev fra ANSA. Dette 
nyhetsbrevet omhandler godkjenning, finansiering, søknadsfrister mm. 
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Nye medier 

Instagram stories 

Annet nytt av året 2019 er at vi har startet med Insta Stories. ANSA har lenge vært på Instagram, men 
vi har ikke fult ut brukt stories. Vi har bedt studentene filme hverdagen sin og lagt den ut på vår story. 
Disse historiene har vi lagt ut permanent på profilen vår slik at kommende studenter kan få et innblikk i 
hverdagen som utenlandsstudent i de forskjellige landene. Dette opplever vi som morgendagens 
erfaringsrapporter og hjelper studenter som skal gjøre et valg med å trygge prosessen fordi de får god 
innsikt i hva de går til. Dette er noe vi har lært fra tysklandsprosjektet, hvor vi har ser at dette er noe 
som fenger. Så langt har vi presentert studier i Brasil, Tyskland, Frankrike, medisinstudier i Ungarn og 
studier i Belgia. Historiene kan ses på @ansa.sentralt. Hver historie har så langt blitt sett av mellom 
600-900 seere.  

Podkast 

For første gang har vi involvert oss i podkast. Vi fikk forespørsel om å bidra inn i podkasten Utland og 
Innland en podkast som omhandler studier i utlandet. ANSA har i forbindelse med webinar-utviklingen 
vår investert i mikrofon og har et studio som også passer for podkast, så flere episoder er spilt inn i 
vårt studio og vi har hjulpet til med å gå gjennom episoder for å sjekke at alt som blir sagt er i tråd med 
regelverket. Ansa har hentet inn intervju-objekter blant sine medlemmer. Så langt er studenter med 
erfaring fra studier i USA, medisin i Slovakia, Tyskland, Frankrike, India og Sør-Korea blitt intervjuet. 

Chatbot 

I 2019 fokuserte ANSA på digitalisering og effektivisering av arbeidsrutinene samt kundeservice til 
våre medlemmer. Dette for å kunne dekke det økende behovet for informasjon og veiledning fra elever 
og studenter over hele landet, men også for å kunne effektivisere arbeidet vårt i organisasjonen. Vi 
lanserte derfor prosjektet “ANSA Chatbot”, en programvare som bidrar til god og rask informasjon. 
Med en ANSA - chatbot er målet å kunne gi en bedre kundeserviceopplevelse, da den alltid er 
tilgjengelig for våre kunder uansett tid og sted. En chatbot kan også alltids forbedres og videreutvikles 
basert på samtalene den har hatt. I løpet av ett år får ANSA mellom 10-15 000 kundehenvendelser, og 
bare ANSAs Chatbot har I 2019 generert 13 739 (9921 unike brukere) henvendelser. Samtidig har vi 
nådd ut til et bredere publikum med gode digitale selvhjelpsløsninger.   

ANSAs informasjonssenter har som følge av dette rettet mer fokus mot online gruppeveiledninger for 
studenter i hele landet og tilstedeværelse fysisk. Dette har vi også markedsført via Chatboten, noe 
som har økt antall deltakere på ulike veiledninger og arrangementer. Med dataen vi får kan vi 
kontinuerlig jobbe ut ifra våre brukeres ønsker. Dette betyr oppdatering av informasjon på både 
nettsider og sosiale medier i tråd med nye trender og behov om utdanning i utlandet, medlemskap og 
karriere. ANSAs Chatbot har ekstra mye aktivitet i den perioden søknadsfrister for studier i utlandet 
nærmer seg. Dette ser vi på grafen illustrert under, perioden mellom januar-april der Chatboten har 
hatt opptil 100 unike henvendelser daglig. ANSAs Chatbot får mange ulike henvendelser. Nedenfor 
har vi listet opp noen av de mest populære for å gi et lite innblikk i hva brukerne våre lurer på. 
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Samarbeid med statlige instanser 

ANSAs kundegruppe er elever og studenter som ønsker å studere i utlandet. Denne gruppen har 
spørsmål om temaer som går på tvers av mange faglige ansvarsområder. Informasjonskonsulentene i 
ANSA må sette seg nøye inn i det til enhver tids gjeldene regelverk. God kommunikasjon med 
instanser som Lånekassen og Helsedirektoratet er derfor veldig viktig. Det er i tillegg viktig med 
samarbeid på tvers blant dem som eier informasjonen, slik at alle vet hvilken informasjon de enkelte 
sitter på. ANSA deltar aktivt inn i flere slike samarbeid for å hjelpe til med å sikre at kundene kan finne 
den informasjonen de trenger.  

I 2019 har vi bl.a. hatt møter og samarbeidet med Diku, Lånekassen, Helsedirektoratet, Ung.no, NAV, 
NAV Eures, Skatteetaten, Info Norden og Bufdir. 

Etisk godkjenning av agenter  

Etter initiativ fra ANSA er det lansert etiske retningslinjer for leverandører 
av studier og skolegang i utlandet. Retningslinjene innebærer at den 
seriøse delen av bransjen pålegger seg selv å kvalitetssikre veiledning og 
oppfølging av studentene og elevene. Flere leverandører av studier og 
skolegang i utlandet legger frem rutiner som er i tråd med de etiske 
retningslinjene. 

De etiske retningslinjene beskriver ANSAs og utdanningsleverandørenes 
etiske standarder og krav. Formålet er å tydeliggjøre grunnprinsippene i 
forventningene til leverandører av utdanning i utlandet. De etiske 
retningslinjene beskriver utdanningsleverandørens forpliktelser og krav i 
forbindelse med forretningspraksis og personlig atferd. 

Retningslinjene gjelder organisasjonen i sin helhet, hver enkelt ansatt, 
styremedlemmer, innleid personale, konsulenter og andre som handler på 
vegne av en utdanningsleverandør. 

2019 ble en agent satt i 3 mnd. karantene for brudd på de etiske 
retningslinjene. Samtidig ble det avholdt 4 møter med agentene. I 
etterkant av dette ble retningslinjene endret noe ved å påkreve fra hver 
agent deltakelse på Lånekassens årlige seminar. Dette for å være sikker 
på at alle agenter kjenner til eventuelle endringer. 

Agentene har bidratt i dialog og informasjonsdeling ved tiltak og 
beredskap i forbindelse med Covid-19 situasjonen  

ANSAs turné: Oppdag verden – gjennom studiene 

Høsten 2019 arrangerte ANSA for andre gang en skoleturné om studier i utlandet sammen med 18 
etisk godkjente agenter, Lånekassen, Education USA og stiftelsen NORAM. Vi hadde god erfaring 
med dette fra i fjor og ville gjenta suksessen i år. Vi besøkte 13 videregående skoler i Oslo og omegn i 
løpet av uke 41 og 42. I år utvidet vi turnéen til Bergen og Stavanger i Uke 43. I Bergen og 
Stavanger/Sandnes besøkte vi en skole i hver by og arrangerte studiemesse på kveldstid hvor alle var 
velkommen. I løpet av disse tre ukene møtte vi rundt 2000 elever. Først hørte elevene på en 
presentasjon, og etterpå kunne de snakke fritt med de 22 aktørene på de ulike standene i skolens 
kantine/aula.  

Målet med turnéen er å gi elevene på videregående skoler en komplett oversikt over 
studiemulighetene i utlandet. Ved å samle alle aktører for utdanning i utlandet til en felles studiemesse 
er det enklere for elevene å forstå at de har mange valg, ikke bare en aktør som tilfeldigvis besøker 
skolen en dag. De får i tillegg oversikt over hvilke finansierings- og godkjenningsordninger som er 
aktuelle å vite om hvis de velger å studere i utlandet. Slik kan elevene bli bedre informert og gjøre et 
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mer reflektert valg. Informasjonen når også de som kanskje ikke har overveiet utlandet som et 
alternativ.  

På denne måten slipper rådgiverne på skolene å arrangere utallige presentasjoner gjennom hele året 
med ulike næringslivsaktører. Tilbakemelding fra de videregående skolene vi besøkte var utelukkende 
positiv, så vi vil gjenta suksessen i 2020. 

Fyrstikk alléen vgs. Blindern vgs. Ås vgs. 

Lambertseter vgs. Oslo Katedralskole Amalie Skram VGs i Bergen 

Foss vgs. Nesbru vgs. Sandnes vgs.  

Elvebakken vgs. Kirkeparken vgs. ANSA-messe Bergen, Scandic Ørnen 

Ullern vgs. Fredrik II vgs. ANSA-messe Stavanger, Folkets hus 

Oslo Handelsgymnas Lillestrøm vgs.  

 

Henvendelser til ANSA Informasjonssenter 2019 

Telefoner  

ANSA skiftet telefonsystem i løpet av 2018, noe som har gitt tilgang på bedre statistikk. Etter et 
spesielt lavt antall henvendelser i 2018, viser 2019 en markant økning i antall henvendelser per 
telefon. Telefonhenvendelser utgjorde 38% av innkommende henvendelser til ANSAs 
informasjonssenter i 2019.  

Vi hadde 2058 innkommende samtaler i 2019, av disse var 1463 unike. 

 

E-post  

Antallet eposthenvendelser har holdt seg relativt stabilt fra 2018 til 2019, uten signifikante endringer. 
E-post utgjorde 38% av innkommende henvendelser til ANSA i 2019. I fremtiden ønsker ANSA at en 
større andel av henvendelser skal komme gjennom e-post eller chatbot, da dette gir bedre grunnlag 
for å analysere innholdet i henvendelsene med tanke på å videreutvikle tilbudet til brukerne. 
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Veiledninger  

ANSA har lykkes med sin målsetning fra 2018 om å gjennomføre flere veiledninger som webinarer 
(onlineveiledning med flere deltakere); av 1270 veiledninger i 2019 ble mer enn 50% gjennomført som 
webinar. Webinarer gjør at ANSA kan tilby tilpassede veiledninger til brukere som ønsker å søke seg 
til land der kapasitetshensyn ellers ville tilsi at veiledningene ville gå på bekostning av det øvrige 
tilbudet. I 2019 utgjorde veiledninger 24% av innkommende henvendelser til ANSA infosenter.  

(* Veiledning = Brukeren møter en veileder enten ansikt til ansikt, eller på kamera, møtet varer i 30min 
eller mer.) 

 

 

TOEFL og GRE test  

ANSA er siden august 2018 godkjent som ETS - Certified Test Administrator Site for the TOEFL iBT 
test og GRE testen.  

TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) er den mest utbredte engelsktesten i verden og 
godkjennes i over 130 land, av over 10 000 universiteter og læresteder.  
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GRE (Graduate Record Examinations) er en opptakstest aktuell for mastergradsøkere innen 
samfunnsfag eller lignende fag i USA og andre land. Testen vurderer verbale, kvantitative og 
analytiske skriveferdigheter. 

ANSA tilbyr 22 seter for testdeltakere som ønsker å ta testen i Oslo. Det finnes kun en til ETS godkjent 
testsenter i Norge, i Moss. ANSAs plassering i Oslo gjør det veldig attraktivt for norske studenter som 
må reise fra andre byer i Norge for å ta testen og derfor er ANSA stort sett alltid fullbooket flere uker 
og måneder i forkant av hver test. 

Testene foregår som regel på lørdager kl. 10. I September 2019 forkortet ETS varigheten på TOEFL 
test og gjorde det mulig å starte med dobbelt testing på samme dag, og starte test nummer to kl. 15. 

 

ANSA flyttet TOEFL testsenteret til Oslo Met i mars mnd. i forbindelse med flytting av lokaler. Det har 
siden mars vært stengt grunnet Covid-19 

Aktiviteter for ANSA Informasjonssenter 2019  

• ANSA har i 2019 besøkt 36 videregående skoler i ni fylker. 

• ANSA har deltatt på ni utdanningsmesser, samt SONOR-turneen og ANSAs egen turne 

Oppdag Verden.  

• ANSA har avholdt møter med en rekke sentrale eksterne aktører.  

• ANSA har møtt med 31 ulike utenlandske universiteter gjennom året.  

• ANSA har avholdt sju rådgiverseminarer i fem ulike byer rundt om i landet. 

• Det har blitt gjennomført studiereiser til Irland, Tsjekkia og Italia. 

• ANSA har avholdt informasjonskvelder om studier i en rekke ulike land, samt spesifikke 

studieretninger.  

• ANSA har deltatt på årlig kurs hos Lånekassen 

• ANSA har sendt ut nyhetsbrev til rådgivere i hele Norge en gang i mnd. 

• ANSA har svart for Ung.no gjennom hele året. 

• ANSA har holdt en rekke webinarer om studier i forskjellige studieland. 

Prioriterte land 

Tyskland 

Vi har besøkt videregående skoler og snakket om språkkurs og studier i Tyskland. I tillegg har vi hatt 
møte med rådgivere og informert om studiemuligheter i Tyskland. Det har blitt organisert webinarer om 
studier i Tyskland, samt fysisk og videoveiledninger. På webinarer om Tyskland har vi totalt hatt 83 
deltakere; dette utgjør 13% av alle webinardeltakere i 2019.Vi har også hatt informasjonskveld om 
studier i Tyskland under åpen dag.  

Det er et pågående prosjekt ang Tyskland som studieland. Prosjektet er gitt tilskudd av 
Kunnskapsdepartementet. Prosjektet er ferdig mars 2021 og det vil rapporteres på dette i neste 
årsberetning. 

Kina 

I samarbeid med DIKU fullførte ANSA infosenter sin kampanje for å fremme utveksling til Kina første 
kvartal 2019. Dette ble gjort blant annet gjennom spesialprodusert innhold til ANSAs nettsider og med 
promotering i sosiale medier; ANSAs Facebook innlegg nådde over 10 000 interessenter. ANSA har 
også spredd informasjon om det kinesiske statsstipendet etter kontakt med Torill Iversen hos DIKU. 
Informasjonsarbeidet har gitt resultater, og ANSA infosenter kan rapportere om en økning i Kina-

Test Antall tester 2019 Antall deltakere 2019 

TOEFL  34 719 

GRE  7 75 
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relaterte henvendelser på over 250% over e-post, og over 25% i antall bestilte en-til-en veiledninger. 
Det føres ikke statistikk over innkomne henvendelser per telefon.  

USA 

ANSA har i 2019 fortsatt det gode samarbeidet med EducationUSA-nettverket, (som omfatter Den 
Amerikanske Ambassaden og Norge-Amerika Foreningen), American Chamber, Fulbright og 
American College of Norway.  

Vi deltok på følgende USA relaterte arrangementer: EducationUSA utdanningsmesse, College Day 
Scandinavia, «Fra modig student til uønsket jobbsøker» paneldebatt under Arendalsuka og 
Independence Day.  

Nytt av året er at ANSA arrangerte avreiseseminar for fremtidige USA-studenter i samarbeid med 
Education USA.  

I 2019 har vi satset videre på digital veiledning av studenter som vil studere i USA via månedlige 
nettbaserte gruppeveiledninger.  

Brasil  

I 2019 gjennomførte ANSA en reise til Brasil med deltakelse på landsmøte til de norske studentene 
som er ANSA-tillitsvalgte i Rio de Janeiro. Der ble det innhentet nyttig informasjon direkte fra 
studentene om det å studere og bo i Brasil. En av ANSA-studentene i Brasil laget en story fra Brasil, 
publisert på ANSAs Instagram for å inspirere andre til å studere i Brasil. 

Russland 

ANSA infosenter besøkte norske studenter i Russland i februar 2019; besøket ga god innsikt i 
studieforholdene ved MGIMO, et av de mest populære studiestedene for russiskkurs i Russland. 
Besøket resulterte også i en spesialskrevet artikkel på ANSAs nettsider som ble delt med rådgivere i 
videregående skoler i Norge gjennom ANSAs nyhetsbrev.  

ANSA infosenter arrangerte også 3 webinarer om studier i Russland, koplet med tilbud om en-til-en 
veiledninger.  

India 

Vi har hatt samtaler og erfaringsutvekslinger med to studenter som har vært på utveksling i Dehli. En 
av disse anbefalte vi også til Podkasten Innland og utland hvor han forteller om sine erfaringer som 
student i India. Studentene hadde ønske om å starte ANSA India, men dette ble foreløpig skrinlagt 
etter å ha funnet at avstandene ble for store og interessen for liten blant de norske studentene som er 
der. Studenter i India er der på utveksling, dette gjør at studentgruppen skiftes ut ofte. Opprettelse av 
et ANSA-land krever en viss kontinuitet derfor avventes det med å opprette eget ANSA-land inntil 
videre.  

Sør-Afrika 

Vi har hatt digitale møter med studenter som er i Sør-Afrika for å høre om de siste utviklingene i landet 
og studiehverdagen. Vi har også hatt kontakt med SAQA – South African Qualifications Authority om 
godkjenning av norsk utdanning i Sør-Afrika. Informasjonssidene om studier i Sør-Afrika er 
omstrukturert og oppdatert. I tillegg til mastergrad og bachelorgrad i Sør-Afrika er det skrevet 
informasjon om utvekslingsmuligheter i landet.  

Japan 

ANSA infosenter har pleiet kontakten med den japanske ambassaden i Oslo, blant annet gjennom 
besøk på den årlige middagen for å markere keiserens fødselsdag. ANSA har videre kommunisert 
informasjon om det japanske statsstipendet til vgs.-elever både via sosiale medier og gjennom 
veiledninger med oppmøte.  
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Erasmus+ 

Vi har oppdatert nettsidene om utveksling og Erasmus+ på ansa.no. I tillegg har vi snakket med 
studenter på utveksling i Tsjekkia om hvilke utfordringer de møter. Boligproblematikk er temaer de 
ønsker å få hjelp til fra ANSA. Vi har møtt denne henvendelsen med ekstra fokus på å fortelle 
kommende studenter om Facebook-gruppene vi har som ligger under de forskjellige Facebook-sidene. 
«Nye studenter i Praha», «Norske studenter i Paris» er eksempler på grupper som er opprettet av 
ANSA. Her kan studentene legge ut forespørsel om leie av leilighet og andre spørsmål de måtte ha 
om å bo- og leve i de forskjellige landene. 

 

3. Studentvelferd  

Studentsamskipnaden ANSA   

I 2019 hadde ANSA 16550 unike medlemmer i over 100 ulike land. Totalt har ANSA 27 organiserte 
«ANSA-land/regioner», og 97 lokallag. 539 studenter representerer ANSA i utlandet med tillitsverv i 
ANSA. 
 
Oversikt over alle ANSA-land og lokallag per desember 2019.  
 

 
 

ANSA arrangementer  

Arrangementer er ett av ANSAs viktigste tilbud, hvor ANSA samler norske studenter i utlandet til 
både faglig men også sosial aktivitet. ANSAs arrangementstilbud samles i et komplett alt-i-ett system 
for håndtering av arrangementer som ligger synlig på www.ansa.no/arrangementer  

   
I 2019 hadde ANSA 556 arrangementer i hele verden med ca. 19 800 deltakere. Dette inkluderer 
arrangementer holdt av studenter i utlandet, samt arrangementer i regi av hovedkontoret til ANSA. 
ANSAs mest populære arrangement er 17.mai-samlingene i utlandet.  

  
Tall og trender  
I 2019 ble det bestilt 102 sosialveiledninger på telefon og/eller video. Veiledningstimene var i 
hovedsak knyttet til utfordringer med psykisk helse, folkeregistrering, trygderettigheter, 
bolig eller økonomi. En stor andel av henvendelsene gjaldt psykiske utfordringer, hvorav flere av 
henvendelsene etter første samtale ble henvist videre til ANSAs online psykologtjeneste. I tillegg 
mottok sosialveiledningstjenesten rundt 300 henvendelser på epost fra våre medlemmer i løpet av 
året.  
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Alumni 
 
ANSA Alumni har fra 1. januar hatt sin egen prosjektleder på 20% stilling. I perioden har antall Alumni 
nettverk økt til 3: ANSA Alumni Oslo, ANSA Alumni Stavanger og ANSA Alumni Trondheim. 
 
En egen alumniportal er et av satsningsområdene, for å samle ressursen «tidligere utenlandsstudent». 
 
Alumni satsingen er blitt satt på hold på grunn av Covid 19. Målet om å få dette på plass igjen sterkere 
enn noen gang på GF2020 
 
Forebyggende arbeid mental helse & psykologtilbud  
 

For å jobbe mer forebyggende med mental helse, har ANSA i løpet av 2019 utvidet tilbudet 
med flere digitale gruppe-veiledninger. Disse forebyggende kursene er tiltak for å få ned antall 
psykologtimer og for å nå ut til flere studenter samtidig. Vi har erfart at disse kursene har vært nyttige 
for mange, og vår erfaring tilsier at de kan virke både forebyggende og styrkende for den enkelte 
students psykiske helse. Det har gjennom hele 2019 vært avholdt månedlige webinarer med tematikk 
som ensomhet, depresjon, nedstemthet og stress. Studentene har hatt mulighet til å delta anonymt, 
noe som vi mener bidrar til å senke terskelen for deltakelse 
 
25.mars 2019 startet ANSA et 1-årig prosjekt med psykologtjenesten Lifekeys. Prosjektstøtten 
fra Kunnskapsdepartementet utgjorde totalt 666 psykologtimer, hvorav 100 timer var satt av til 
ettervern ved større beredskapshendelser. Vi gav i begynnelsen ut 8 gratis timer til alle som 
ønsket det, men grunnet den store pågangen fra studenter så vi oss nødt til å redusere antall 
timer til 4 timer pr. student etter noen måneder. Dette ble gjort slik at flere av våre studenter skulle få 
muligheten til å benytte seg av tjenesten, samt at vi erfarte at dette var det gjennomsnittlige antall 
timer hver enkelt student benyttet seg av.  
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ANSA-medlemmene som søker psykologhjelp har hovedsakelig utfordringer knyttet til ulike 
grader av depresjon og stemningsrelatert problematikk, stress og perfeksjonisme (generelt og 
skolerelatert), angst og søvnforstyrrelser.  
 
 
Mange har også andre livsutfordringer, som for eksempel relasjonelle vansker eller ensomhet og 
sosiale vansker knyttet til det å studere utenlands.   
 

De som brukte tjenesten hyppigst var studenter i Polen, Slovakia, Ungarn, Storbritannia, 
Danmark og Frankrike, og noen av disse var elever ved videregående skole i utlandet som er under 
18 år. Vi ser et ekstra stort behov for psykolog-relaterte tjenester blant studenter som studerer 
medisin, selv om også andre studentgrupper er høyt representert. Det er fortsatt en mye større andel 
kvinner som søker hjelp for psykisk helse, selv om de mannlige studentene nå utgjør en litt større 
andel enn de gjorde på tilsvarende statistikk fra i fjor. Vi antar at guttene sliter like mye, men vår 
utfordring er å nå ut til dem og få dem til å søke hjelp.  
 

 
 

 
Skifte av leverandør for ANSA digitale psykologtjenester  
 
Første kvartal 2020 la ANSA ut anbudskonkurranse for anskaffelse av Digitale psykologtjenester. 
Dette i etterkant av godkjent søknad og tilskudd gjennom Helsedirektoratet. 

ANSA mottok i alt 5 tilbud. Alle oppfyller de formelle kriteriene, og ingen tilbydere/tilbud er avvist. 

Tildelingen skjedde på grunnlag av hvilket tilbud som ble vurdert å være best ut ifra tildelingskriteriene  

i konkurransegrunnlaget. 

• Kvalitet og tjeneste 40% 

• Pris 40% 

• Leveringstid 20% 

ANSA inngikk kontrakt med CoperioSenteret AS. Samarbeidet startet mars 2020. 

Arbeid for en tryggere organisasjon  
I 2019 fortsatte vi vårt viktige arbeid med opplæring og informasjon i egen organisasjon, både innenfor 
tradisjonelt beredskapsarbeid (terror, naturkatastrofer osv.), så vel som forebyggende arbeid 
mot grenseoverskridende adferd innenfor organisasjonen. Denne opplæringen har fokus på hvordan 
vi tilrettelegger for en trygg organisasjon og at studenter i større grad er forberedt på å ta vare på 
hverandre. På alle organisasjonskurs snakker tillitsvalgte om hvordan vi kan gjøre ANSA til 
en enda tryggere organisasjon, og våre varslingsrutiner innad i organisasjonen er tydeliggjort 
for medlemmene.  
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ANSA Undersøkelsen 

ANSA gjennomførte i perioden desember 2019-januar 2020 en medlemsundersøkelse blant alle våre 
medlemmer. Hovedrapporten fra undersøkelsen kan leses her (trykk her) 

I hovedrapporten vil det bli presentert funn knyttet til motivasjon og informasjon om studier i utlandet 
(herunder ANSAs informasjonssenter, Lånekassen og autorisasjon), ANSAs medlemstilbud, karriere 
og ANSA som trygg organisasjon.  

En av ANSAs hovedansvarsområder er vår rolle som nasjonalt informasjonssenter for 
utenlandsstudier. Det er derfor svært gledelig å lese i undersøkelsen at de som benyttet seg av 
ANSAs informasjonssenter i stor grad er fornøyd med informasjonen de fikk, og de opplevde denne 
både som relevant og tilgjengelig. 

Blant arrangementene i ANSA svarer medlemmene er det de lokale arrangementene som quiz, 
julebord og lignende som trekker flest av respondentene. Dette viser at det lokale arbeidet de 
tillitsvalgte gjør for å inkludere hverandre står svært sterkt i organisasjonen, og er en viktig del av 
ANSAs arbeid både i dag og i fremtiden. 

4. Karrieretilbud 

Velkommen til arbeidslivet 25.juni 2019 

▪ Velkommen til arbeidslivet er en unik arena der bedrifter og norske utenlandsstudenter 
møtes.  

▪ ANSA Inviterer både studenter som studerer eller har studert i utlandet.    
▪ For første gang deltok så mange bedrifter og studenter at vi fant et større lokale enn vårt eget, 

Felix Konferansesenter.     
▪ Adm.dir. i IKT Norge, Heidi Austlid, holdt åpningsinnlegg.   
▪ Hele 17 bedrifter deltok med 20 minutters bedriftspresentasjon og stand mot 9 bedrifter i fjor.    
▪ I fjor var det rundt 80 deltakere mens i år var det full trøkk med 200 engasjerte studenter.   

 

ANSA Online Karrieredag 19.desember 2019   

▪ For aller første gang arrangerte ANSA egen Online Karrieredag i samarbeid med Onvent, der 
studentene hadde mulighet til å delta fra hvor som helst i verden.   

▪ 17 av Norges største selskaper hadde virtuelle stands med egne avatarer studenten kunne 
chatte med (inkludert video-chat), og rundt 350 studenter deltok. DNB, Deloitte og Forsvaret 
var partnere til arrangementet.         

▪ Vi tilbød studentene tre parallelle seksjoner med program:  

o I «hovedsalen» holdt statsminister Erna Solberg åpningsinnlegg, etterfulgt av 
Norgessjef i Google Jan Grønbech, HR-direktør i Innovasjon Norge Anette Matre, 
karriereveileder Elaine Bloom samt 7 bedriftspresentasjoner.  

o ANSA Helsefag hadde egen fagdag for medisinstudentene om prosessen rundt LIS1 
og motiverende intervju tips.      

o Samfunnsviterne holdt eget opplegg for alle som studerer samfunnsvitenskapelige fag 
med innlegg om arbeidsgivernes tanker om samfunnsviterne og humanister, hvordan 
man formidler samfunnsvitenskapelig kompetanse i jobbsøkerprosessen og hva man 
tjener som nyutdannet samfunnsviter.     

▪ ANSA hadde egen stand med gratis CV- og søknadsveiledning.    

Juvenarte 2. - 4.desember 2019    

▪ Juvenarte er ANSAs årlige utstilling for norske kunstfag- og designstudenter som har tatt hele 
eller deler av sin utdannelse og som er medlem av ANSA.  

▪ Utstillingen ble arrangert på Kulturhuset, og åpnet av Jan Thomas, ANSAs president samt 
artisten Bjørn Olav Edvardsen som fremførte to låter.   

https://www.ansa.no/globalassets/om-ansa/ansa-undersokelse/undersokelsen-2019.pdf
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▪ Det kom over rundt 60 personer på åpningen.   
▪ Årets jury bestod av Nico Widerberg (Billedkunst og skulptur), Hanne Krogh (Tekst og musikk, 

Nina Skarra (Tekstildesign og mote), Hege Halse Sporastøyl (Film og TV), Leif Holst Jensen 
(Film og TV), Mari Maurstad (Teater og scenekunst), Jan Thomas (Design og mote) samt 
Solfrid Heier (Teater og scenekunst).  

• Vi fikk inn hele 20 gode bidrag mot 17 i fjor. Komponisten Timothy Benjamin Hoel Johnson ble 
vinner av årets ANSA Juvenarte 2019 og stipend på 20 000 (mot 10 000 i fjor – vi fikk med ett 
par sponsorer). Hør vinnerbidraget:  
https://www.youtube.com/watch?v=1C1IdEtKQWU&feature=youtu.be 

 
 

CV og søknadsbistand 

Som et ledd i å bistå utenlandsstudentene bedre i søknadsprosessen forut for møtet med næringslivet, 
har vi fortsatt arbeidet med cv/søknadsbistand for våre medlemmer i 2019. Denne tjenesten har etter 
hvert blitt et attraktivt medlemsgode. Vi har ansatt tre utenlandsstudenter som frilans veiledere, og i 
løpet av 2019 mottok de totalt over 300 CV- er for gjennomgang, noe som er en økning på over 30% i 
forhold til 2018. Det ble også gitt tilbakemeldinger på rundt 100 individuelle jobbsøknader. Vi deltok 
med en cv-veileder på følgende av ANSAs karrieredager: Berlin, London, Paris og Warszawa og Oslo. 
Grunnlaget for denne tjenesten ligger i at norske utenlandsstudenter også skal få en tjeneste på lik 

linje med norske studenter i Norge.  

Karriereveiledning og webinarer 

I 2019 var videreføring av vårt karrieretilbud i ANSA et viktig tiltak. En av målsetningene våre er å 
kunne tilby karriereveiledning til alle våre medlemmer. Vi har i snitt avholdt ett karriere-relatert 
webinar per måned gjennom året. Temaene på webinarene har vært variert, blant 
annet intervjutrening, LinkedIn, presentasjonsteknikker og nettverksbygging. I gjennomsnitt hadde 
hvert enkelt webinar rundt 40 påmeldte deltakere. Vi startet også i 2019 å tilby en-til-
en karriereveiledning gjennom vår kvalifiserte karriereveileder. Dette er et helt nytt tilbud og 
kunne nok vært promotert enda bedre. Allikevel ble det bestilt 43 karriereveiledninger i løpet av 2019, 
så vi vet at behovet er der blant våre medlemmer.  
 
 

5. Styreleders beretning 

Organisatorisk 

Etter vedtektene §44 skal hovedstyret komme sammen minst fire ganger i løpet av styreåret, noe som 
grunnet covid-19 ikke lot seg gjøre. Hovedstyret avholdt tre fysiske styremøter, mens HS4 og HS5 ble 
avholdt digitalt. I tillegg har styret høstet gode erfaringer med å ta i bruk mindre, digitale møter for å 
behandle saker mellom styremøtene. Det planlegges også for et kort, digitalt HS6, slik at styret kan gi 
nødvendige fullmakter som trengs i forbindelse med GF. Sakspapirer for hovedstyremøtene er 
tilgjengelig for alle tillitsvalgte i en egen mappe på Sharepoint. 

I styrets egen handlingsplan har det vært fokus på at styremedlemmer skal være gode 
sparringspartnere og ressurspersoner for tillitsvalgte. Det har vært viktig for styret å sørge for at 
tillitsvalgtapparatet i ANSA skal være godt kjent med sine roller og arbeidsoppgaver, samtidig som at 
de skal være kjent med sentrale mål og prioriteringer satt av generalforsamlingen. Utover ordinær 
oppfølging har det også blitt satt opp ekstra møter med land/regioner for å følge opp og gi grundigere 
forklaring for viktigheten av prisforskjell på arrangementer i regi av ANSA. Etter ønske fra 
Generalforsamlingen 2019 har hovedstyret også hatt en arbeidsgruppe som har sett på 
internkommunikasjon i organisasjonen, samt en arbeidsgruppe som ser på arbeidsfordelingen og 
rollene mellom ordførerkollegiet og kontrollkomiteen. Dette vil bli nærmere beskrevet i egne sakspapir 
til GF. 

Som for alle andre, så har covid-19 også preget hovedstyrets arbeid i 2020. Det har ført til at saker 
som går utover ordinær oppfølging naturlig ble satt på pause, og ikke ble tatt med videre i 

https://www.youtube.com/watch?v=1C1IdEtKQWU&feature=youtu.be
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styrearbeidet. Styret har også, etter beste evne, stilt seg til disposisjon for tillitsvalgte, og forsøkt å 
være et tilgjengelig og pålitelig bindeledd mellom ANSA Sentralt og resten av tillitsvalgtapparatet. 
Organisasjonen har vist en sterk omstillingsdyktighet, og styret er svært imponert over hvordan 
ANSAs tillitsvalgte har håndtert den ekstraordinære situasjonen. 

I løpet av styreperioden ble utvalget ANSA Utlendighet nedlagt, og ANSA Canada splittet i to (ANSA 
Canada Øst og ANSA Canada Vest). ANSA har nå 28 landsstyrer og 4 utvalg. Styret har også 
forlenget generalsekretær Anders Petterød Halvorsen sitt åremål med to år, altså frem til april 2023. 

Politisk 

ANSAs president arbeider til enhver tid ut ifra gjeldende politiske program og 
statsbudsjettprioriteringer fastsatt det foregående året (HS’ desember-møte). Styreåret 2019-2020 har 
vært et hektisk år, med mange, og omfattende, politiske saker. ANSAs politiske arbeid skjer 
kontinuerlig, på mange forskjellige arenaer. Noen av de større sakene nevnes under. 

I starten av styreperioden var nyhetsbildet preget av handelskrigen mellom Kina og USA, som hadde 
innvirkning på den norske kronen. ANSA kommenterte derfor hvordan dette påvirker 
utenlandsstudenter i flere medier, hvor også tillitsvalgte bidro inn med sine historier. 

Under Arendalsuka deltok ANSA på tre arrangementer. President deltok i panelet under 
arrangementet «Fra modig student til uønsket jobbsøker?», ANSA arrangerte studentkveld med 
«Studentnach» på Staatsraad Lehmkuhl med NSO og president holdt innlegg på Diku sitt 
arrangement om utveksling på VGS. 

I oktober la Grimstadutvalget frem sin utredning om å øke antall studieplasser innen medisin i Norge. 
Utvalget foreslår blant annet å redusere Lånekassens økonomiske støtte til medisinutdanning i 
utlandet. ANSA presenterte sine synspunkter i nettsaker iblant annet NRK og Khrono, samt på radio 
hos NRK Nyheter og Dagsnytt 18. President fikk gode innspill av tillitsvalgte i saken. 
 
På statsbudsjettdagen ble det klart at den siste opptrappingen til 11 måneders studiestøtte skulle 
utbetales i 2020, en sak som fikk gjennomslag i 2016 grunnet hardt og målrettet arbeid fra mange 
studentpolitikere over lang tid. Det ble også satt av 15 millioner til oppfølging av den kommende 
stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet, noe ANSA kritiserte for å være et for lavt beløp. 
 
Oktober var også måneden hvor ELTE-kandidatenes sak var oppe i Oslo Tingrett. Staten fikk medhold 
i tingretten, og studentene har anket saken til lagmannsretten. ESA (EFTA Surveillance Authority) har 
gitt studentene medhold, og mener Norge bryter EØS-retten. 
 
Under hovedstyrets møte før jul vedtok hovedstyret statsbudsjettprioriteringer for 2021. Styret valgte å 
videreføre prioriteringene for statsbudsjettet 2020, som er følgende: 

 
- Øke studiestøtten. Å studere i utlandet skal være en reell mulighet for alle, noe som 

innebærer at utenlandsstudentene må sikres økonomiske rammevilkår som gjør det mulig å 

gjennomføre et studium i utlandet uten egenfinansiering. For å styrke studenters kjøpekraft og 

sikre deres muligheter til å være studenter på heltid mener ANSA det er viktig at studiestøtten 

økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.  

- Øke stipendandelen for bachelorstudenter. Slik skolepengestøtteordningen er utformet i 

dag er det en forskjellsbehandling mellom studenter som går bachelor og studenter som går 

master og PhD. Dette gjennom at studentene på master og PhD mottar en større andel av sin 

skolepengestøtte som stipend sammenlignet med sine medstudenter på bachelor. ANSA 

mener ordningen er urettferdig, og at stipendandelen skal likestilles. Dette gjøres gjennom at 

stipendandelen økes fra 50% til 70% (av et tak på 69 700 kroner), også for 

bachelorstudentene. Det er dog svært viktig at dette ikke skjer gjennom å senke stipendnivået 

for master og PhD. Støtteordningene er i tillegg svært uoversiktlige, og gir ikke et korrekt bilde 

av fordelingen mellom stipend og lån. 

Den 24. januar fikk vi ny regjering. Ny statsråd for forskning og høyere utdanning er Henrik Asheim 
(H), som tidligere har vært vikarierende statsråd for kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). 
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Den 5. februar var ANSA tilstede på slottet for audiens for HKH Kronprinsen. ANSA berettet om vår 
tilstedeværelse før, under og etter studiene, saker som opptar utenlandsstudentene, samt fokus for 
fremtiden. 

Koronakrisen har ført til at mange utenlandsstudenter har blitt satt i en vanskelig økonomisk situasjon. 
Regjeringen, gjennom Lånekassen, har innført muligheten til å søke på et kriselån for å kompensere 
for tapt inntekt. Noe av kriselånet kan bli gjort om til stipend. Mange utenlandsstudenter har ikke 
mulighet til å søke på dette lånet, ettersom de fleste er avhengige av å jobbe i ferier og således ikke 
jobber i det aktuelle tidsrommet som kriselånet er tiltenkt for. 

ANSA har ellers jobbet for å avklare saker som skaper usikkerhet for utenlandsstudenter. Blant annet 
situasjonen for studenter som må returnere til sine studiesteder, mulighet til å ta covid-19-test hos 
fastlege og lånekassestøtte for neste semester. Det er nå avklart at utenlandsstudenter nå får 
Lånekassestøtte neste semester, selv om de må befinne seg i Norge og følge digital undervisning. 

ANSA har sendt inn innspill til flere av partienes stortingsvalgprogrammer for perioden 2021-2025. 

Høringssvar (eks. innsendte svar «uten merknad») 

- Innspill til strategisk utvikling av NOKUT1 (ble også presentert muntlig) 

- Opptrappingsplan av barn og unges psykiske helse i Stortinget 

- Statsbudsjettbehandling i Stortinget 

- Grimstadutvalgets utredning: Studieplasser i medisin i Norge2 

- Autorisasjon og lisens til helsepersonell3 

- Forskrift om regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 som følge av utbrudd av koronavirus 

(Covid-19)4 

- Forslag til forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 20205 

 
1 https://www.nokut.no/publikasjoner/innspill--strategisk-utvikling-av-nokut 
2 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grimstadutvalgets-utredning-studieplasser-i-medisin-i-norge-

behov-modeller-og-muligheter/id2673050/?uid=fd9f0c7b-a522-4772-a197-29dbf7ee110c 
3 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-autorisasjon-og-lisens-til-
helsepersonell/id2691733/?uid=7bc36d84-d558-4f44-85d8-705a9bd05527 
4 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forskrift-om-regler-for-utdanningsstotte-for-2019-2020-som-
folge-av-utbrudd-av-koronavirus-covid-19/id2700727/?uid=530c5b07-39e4-47ed-a12e-04a07e00f60c 
5 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring-forslag-til-forskrift-om-endring-i-forskrift-om-tilbakebetaling-
av-utdanningslan-2020/id2702770/ 

https://www.nokut.no/publikasjoner/innspill--strategisk-utvikling-av-nokut
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grimstadutvalgets-utredning-studieplasser-i-medisin-i-norge-behov-modeller-og-muligheter/id2673050/?uid=fd9f0c7b-a522-4772-a197-29dbf7ee110c
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grimstadutvalgets-utredning-studieplasser-i-medisin-i-norge-behov-modeller-og-muligheter/id2673050/?uid=fd9f0c7b-a522-4772-a197-29dbf7ee110c
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-autorisasjon-og-lisens-til-helsepersonell/id2691733/?uid=7bc36d84-d558-4f44-85d8-705a9bd05527
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-autorisasjon-og-lisens-til-helsepersonell/id2691733/?uid=7bc36d84-d558-4f44-85d8-705a9bd05527
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forskrift-om-regler-for-utdanningsstotte-for-2019-2020-som-folge-av-utbrudd-av-koronavirus-covid-19/id2700727/?uid=530c5b07-39e4-47ed-a12e-04a07e00f60c
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forskrift-om-regler-for-utdanningsstotte-for-2019-2020-som-folge-av-utbrudd-av-koronavirus-covid-19/id2700727/?uid=530c5b07-39e4-47ed-a12e-04a07e00f60c
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring-forslag-til-forskrift-om-endring-i-forskrift-om-tilbakebetaling-av-utdanningslan-2020/id2702770/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring-forslag-til-forskrift-om-endring-i-forskrift-om-tilbakebetaling-av-utdanningslan-2020/id2702770/



