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Klagande NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 6 juli 2021 
 

 
Saken Studiemedel under sjukdom 
 

 
Överklagandenämndens beslut 
 
Överklagandenämnden avslår överklagandet. 
 
Överklagandenämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § tredje stycket studiestödslagen 
inte överklagas. 

 
-------------------------------------------- 

 
Ärendet 
 
NN sökte och beviljades ordinarie heltidsstudiemedel för att läsa 30 högskolepoäng 
under höstterminen 2020 och 30 högskolepoäng under vårterminen 2021. 
 
CSN beslutade sedan att NN får behålla sina studiemedel under sin sjukperiod, 
eftersom Försäkringskassan meddelat att hon är till hälften oförmögen att studera på 
grund av sjukdom. Av beslutet framgår även följande. CSN utgår från att NN bara 
kommer att studera på 50 procent av heltid under sjukperioden. Om detta inte 
stämmer måste hon meddela CSN. 
 
CSN beslutade, den 6 juli 2021, att ogiltigförklara NN:s sjukperiod för vårterminen 
2021. Grunden för beslutet var att NN klarat 22,5 högskolepoäng under nämnda 
termin och att hon därmed inte varit studieoförmögen på 50 procent. Av beslutet 
framgår vidare att NN nu betraktas som ordinarie studerande på heltid under 
perioden. Det innebär att hon inte har rätt till avskrivning av lån eller att få tillbaka 
sina veckor. 
 
NN överklagade beslutet och anförde i huvudsak följande. Hon vill att hennes 
sjukperiod för vårterminen 2021 åter ska förklaras giltig. Hon har befunnit sig i en 
osäker situation då hon lever med en svår sjukdom som efter flera operationer och 
omfattande behandlingstillfällen ännu inte är botad. Behandlingen har emellertid visat 
god effekt och hon har under det senaste halvåret kunnat leva utan behandling. 
Under tiden då hon har studerat så har hon pluggat intensivt under tentaveckorna för 
att sedan, mer eller mindre, vara helt däckad. Det är inte ett optimalt sätt att studera 
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på men så har det blivit. Situationen har varit mycket stressande eftersom hon inte 
vetat om och när sjukdomen åter skulle göra sig påmind. Med hänsyn till hennes 
situation önskar hon att beslutet ska ändras och att hennes studieresultat inte borde 
ligga henne i fatet. 
 
CSN överlämnade sedan överklagandet och handlingarna i ärendet samt upplyste 
om att myndigheten inte funnit skäl att ändra det överklagade beslutet. 
 
CSN lämnade därefter, på nämndens begäran, in ett yttrande och anförde bland 
annat följande. I oktober 2020 fick CSN uppgift från Försäkringskassan om att NN 
var till hälften oförmögen att studera på grund av sjukdom under tiden den 31 augusti 
– 20 oktober 2020. CSN beslutade att NN fick behålla sina studiemedel under 
sjukdom under perioden. Ytterligare uppgifter från Försäkringskassan utvisade 
därefter att NN var till hälften oförmögen att studera även under resterande del av 
beviljningsperioden. I juni 2021 fick CSN meddelande från Södertörns högskola om 
att NN klarat 22,5 högskolepoäng under vårterminen 2021, vilket också bekräftades 
av NN. Den 6 juli 2021 ändrade CSN därför beviljningsbeslutet så att sjukperioden 
för vårterminen 2021 ogiltigförklarades, eftersom NN hade studerat mer än 50 
procent av heltid under perioden. Enligt uppgift i Ladok har NN varit registrerad på 30 
högskolepoäng under vårterminen 2021 och hon har tagit poäng den 7 mars, den 14 
april och den 3 juni 2021. 
 Av förarbetena till de ändringar i studiestödslagen (1973:349) som innebar att 
ett försäkringsskydd för studerande som blir sjuka infördes, framgår att utgångs-
punkten var att de studerande inte ska behöva sänka sin standard under sjukdom. 
Målet med en försäkring skulle vara att skapa en ekonomisk trygghet under perioder 
av sjukdom utan att i väsentlig utsträckning utöka skuldbördan. Vidare framgår av 
förarbetena till 4 kap. 23 § studiestödslagen (1999:1395) att syftet med möjligheten 
till avskrivning av lån på grund av sjukdom är att den studerande inte ska drabbas av 
extra skuldsättning när studierna försenas på grund av sjukdom. Regelverket kring 
studiemedel under sjukdom syftar således till att trygga en studerandes försörjning 
under sjukdom och undvika att en studerande blir extra skuldsatt när han eller hon 
blivit sjuk och studierna därför försenas. En sjuk studerande ska inte hamna i ett 
sämre läge än en studerande som varit frisk under sin studietid. Regelverket 
förutsätter att en studerande är helt – eller i vissa fall halvt – oförmögen att bedriva 
studier för att få behålla sina studiemedel under sjukdom. En studerande som är 
sjuk, men inte helt eller till hälften oförmögen att bedriva studier, har inte rätt att 
behålla sina studiemedel. 
 NN har under vårterminen 2021 har varit registrerad på 30 högskolepoäng 
och hon har uppnått godkända resultat i kurser om sammanlagt 22,5 högskolepoäng. 
CSN anser därför att NN inte kan anses vara till hälften oförmögen att studera och 
hon har därför inte rätt till studiemedel under sjukdom. I sammanhanget bör också 
beaktas att 22,5 högskolepoäng under en termin om 20 veckor vid högskola 
motsvarar 75 procent av takten för heltidsstudier, vilket utgör studier i normal takt. 
Någon försening i studierna kan därför inte sägas föreligga och NN kan således 
heller inte anses ha drabbats av extra skuldsättning. Om NN skulle omfattas av 
sjukförsäkringsskyddet för studerande skulle de veckor under vilka hon har haft en 
godkänd sjukperiod inte räknas som utnyttjade, och hon skulle kunna komma ifråga 
för avskrivning av studielån. Detta trots att hon i jämförelse med andra studerande 
som haft studiemedel för heltidsstudier under vårterminen 2021 varit registrerad på 



ÖKS  Sidan 3 av 4 
  Dnr: 2021-03554 
 

 
  
lika många kurser, och klarat så många högskolepoäng att hennes studier räknas 
som studier i normal takt. Att NN i jämförelse med andra studerande skulle utnyttja 
färre veckor med studiemedel och få en lägre skuldsättning är inte avsikten med 
sjukförsäkringsskyddet för studerande. 
 
NN har fått möjlighet att lämna synpunkter med anledning av CSN:s yttrande, men 
hon har inte hörts av. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Av 3 kap. 5 § studiestödslagen (1999:1395) framgår följande. Studiemedel får 
lämnas för varje vecka då den studerande bedriver studier på minst halvtid. 
Studierna måste dock pågå under en sammanhängande tid om minst tre veckor. 
Studiemedel får lämnas bara för sådan del av studietid som omfattas av den 
kursplan eller motsvarande som gäller för utbildningen. 
 
Av 3 kap. 26 § studiestödsförordningen (2000:655) framgår bland annat följande. 
I 27–32 §§ finns bestämmelser om studiemedel vid sjukdom i vissa fall. 
   I nämnda paragrafer avses med  
1. sjukperiod: tid då en studerande på grund av sjukdom oavbrutet har varit  
a) helt oförmögen att bedriva sina studier, eller 
b) till hälften oförmögen att bedriva sina heltidsstudier och det rör sig om ett sådant 
medicinskt väldokumenterat sjukdomstillstånd som motsvarar villkoren för särskilt 
högriskskydd enligt 13 § första stycket 2 lagen (1991:1047) om sjuklön, 
2. studietid: den del av ett kalenderhalvår då en studerande bedriver studier och den 
del av kalenderhalvåret då den studerande skulle ha bedrivit studier om han eller hon 
inte hade blivit sjuk. 
    
Av 3 kap. 27 § studiestödsförordningen framgår bland annat följande. Studiemedel 
får lämnas för en sjukperiod som infaller under tid för vilken den studerande har 
beviljats studiemedel.  
 
Av 3 kap. 29 § samma förordning framgår bland annat följande. En studerande har 
rätt till studiemedel endast för sådan sjukperiod eller del av den som har godkänts av 
Försäkringskassan. 
Försäkringskassan ska godkänna sjukperioden om Försäkringskassan bedömer att 
en studerande på grund av sjukdom är 
   1. helt oförmögen att bedriva sina studier, eller 
   2. till hälften oförmögen att bedriva sina heltidsstudier och att det rör sig om ett 
sådant medicinskt väldokumenterat sjukdomstillstånd som avses i 26 § andra stycket 
1 b. 
 
Av 3 kap. 4 § studiestödsförordningen framgår att vid högskolestudier motsvarar en 
och en halv högskolepoäng en veckas studier på heltid. 
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Överklagandenämndens bedömning 
 
I ärendet är klarlagt att NN har en av Försäkringskassan godkänd sjukperiod för 
vårterminen 2021 och att hon har klarat 22,5 högskolepoäng under nämnda termin. 
Det överklagandenämnden har att pröva är om NN uppfyller villkoren för att kunna 
beviljas studiemedel under sjukdom under den aktuella sjukperioden. 
 
Regelverket kring studiemedel under sjukdom syftar till att trygga en studerandes 
försörjning under sjukdom och att undvika att en studerande blir extra skuldsatt när 
han eller hon blivit sjuk och studierna därför försenas. En sjuk studerande ska inte 
hamna i ett sämre läge än en studerande som varit frisk under sin studietid. Regel-
verket förutsätter att en studerande är helt – eller i vissa fall halvt – oförmögen att 
bedriva studier för att få behålla sina studiemedel under sjukdom. 
 
Som redovisats ovan har NN, i studiestödssammanhang och under den tidsperiod 
som nu prövas, inte försenats i sina studier. Hon har därmed, enligt överklagande-
nämndens uppfattning, inte blivit extra skuldsatt eller hamnat i ett sämre läge än en 
studerande som varit frisk under sin studietid. Överklagandenämnden bedömer 
således att NN inte tillhör den tänkta målgruppen för sjukförsäkringsskyddet för 
studerande. Överklagandenämnden finner att NN inte kan anses ha varit oavbrutet 
till hälften oförmögen att bedriva sina heltidsstudier på grund av sjukdom, på det sätt 
som avses i 3 kap. 26 § studiestödsförordningen. NN uppfyller därmed inte 
förutsättningarna för att kunna lämnas studiemedel under sjukdom. Överklagandet 
ska därför avslås. 
 
 
 
Robert Dalman 
    Stefan Öberg 
 
 
 
Beslutet har fattats av Eva Gullfeldt, ordförande, Robert Dalman, myndighetschef, 
samt ledamöterna Hans Eklund, Emelié Häger, Jessica Levin och Christer Bergqvist. 
Föredragande: Stefan Öberg 
 
Kopia till CSN
 


