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RÅDGIVNING FOR STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER 
 

Tilretteleggingstjenesten ved Studentservice bistår studenter som har behov for tilrettelegging 

av studiet eller eksamen. Tilretteleggingstjenesten kan bidra med: 

 

- individuell rådgivning og kartlegging av behov 

- informasjon om muligheter og rettigheter når det gjelder tilrettelegging ved NTNU 

- informasjon og veiledning om øvrige tjenester (hjelpemidler, bolig, NAV osv.) 

 

Tilretteleggingstjenesten kan treffes på følgende steder: 

Studentservice, Gløshaugen (tlf. 73 59 52 00/ 73 59 51 76/ 73 59 52 25) 

Studentservice, Dragvoll (tlf. 73 59 67 00/ 73 59 76 56) 

E-post: tilrettelegging@adm.ntnu.no 

 

For tilrettelegging av eksamen, sendes egen søknad til Eksamenskontoret. 

Søknadsfrist er 15. februar for våreksamen og 15. september for høsteksamen. 

Dokumentasjon fra lege/spesialist/psykolog skrives på vedlegget til søknaden. Ved dysleksi 

skal rapport fra utreder legges ved. Søknadsskjema kan hentes hos Studentservice, og 

Tilretteleggingstjenesten bistår ved eventuelle spørsmål omkring tilrettelegging av eksamen 

og utfylling av skjema. Skjemaet kan også lastes ned fra NTNU sine nettsider: 

https://innsida.ntnu.no/tilrettelegging Her finnes også mer  informasjon om tilrettelegging. 

 

Hvert fakultet har egne kontaktpersoner for studenter med funksjonsnedsettelser: 

Fakultet for arkitektur og billedkunst 

Jorun Schanke Olsen,tlf: 73595091, E-post: Jorun.Schanke.Olsen@ntnu.no 

Inger Leraand, tlf:  73595099, E-post: Inger.Leraand@ntnu.no 

Erik Sigvaldsen, tlf: 73595769, E-post: erik.sigvaldsen@ntnu.no 

  

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi: 

Runa Nilssen, tlf. 73593702, E-post: runa.nilssen@ntnu.no  

 

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og datateknikk: 

Hilde Fyksen Berg, tlf. 73594201, e-post: hilde.berg@ime.ntnu.no 

Birgit Moan, tlf. 73596697, e-post: birgit.moan@ime.ntnu.no 

 

Fakultet for naturvitenskap og teknologi: 

Sigurd Madsen, Realfagbygget, rom D1-203, tlf. 73596026, E-post: 

sigurd.madsen@nt.ntnu.no 

 

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse: 

Geir Tvedt, tlf. 73596608, E-post: geir.tvedt@svt.ntnu.no 

 

Det medisinske fakultet 

Hans Martin Tunaal, tlf 73598993, E-post: hans.tunaal@ntnu.no  

 

Det historisk-filosofiske fakultet 

Marianne Løvdal, tlf. 73598368, E-post: marianne.lovdal@ntnu.no  
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HELSETJENESTEN PÅ GLØSHAUGEN 

Helsetjenesten driver vanlig legepraksis, henviser til spesialister og poliklinikker, samt ordner 

med innleggelse i sykehus. All henvendelse til lege eller psykolog skjer gjennom 

Ekspedisjonen i Helsetjenestens paviljong, Richard Birkelands vei 5 – Gløshaugen tlf. 73 59 

32 80.  


