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Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 24 november 2006

Saken

Studiemedel vid vård av närstående

Nämndens beslut
Nämnden avslår överklagandet.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte den 21 november 2006 om att få behålla studiemedel vid vård av
närstående under perioden den 26 oktober – den 31 december 2006. Intyg om
flickvännens ätstörningar bifogades.
CSN beslutade den 24 november 2006 att avslå ansökan eftersom flickvännen inte
ansågs vara svårt sjuk i den bemärkelse som avses i lagen (1988:1465) om
ersättning och ledighet vid närståendevård.
NN överklagade den 18 december 2006 beslutet och anförde bl.a. följande. NN
anser att enligt de stadgar och regler NN tagit del av ges inga närmare definitioner på
vem som kan anses vara svårt sjuk och med svårt sjuk menas sjukdomstillstånd som
innebär ett påtagligt hot mot den sjukes liv. När man jämför dödligheten i cancer med
dödligheten vid ätstörningar så kan man se att dödligheten många gånger är högre
hos patienter med ätstörningar. Många studier pekar på att dödligheten vid
ätstörningar är 1 – 2 procent det första året och ökar sedan med 0,5 procent per år.
Andra studier visar på mycket högre dödlighet.
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 22 december 2006.

Författningsbestämmelser
I 13 kap. 4 § CSNFS 2001:1 föreskrivs att en studerande har rätt att få behålla sina
studiemedel då han eller hon helt avstår från studier för vård i Sverige av en svårt
.
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sjuk närstående enligt 4 § lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för
närståendevård.
Enligt 4 § lagen om ersättning och ledighet för närståendevård har en närstående
som vårdar någon som är svårt sjuk rätt till ersättning för tid då han eller hon avstår
från förvärvsarbete i samband med vården.

Nämndens bedömning
I lagmotiven (prop. 1987/88:176 s. 99 – 100) framhålls att rätten till ledighet och
ersättning måste begränsas till vårdsituationer som är särskilt angelägna. Det är
främst kommunens och landstingens ansvar att ge behövlig service och vård till äldre
och människor med funktionshinder. Brister i denna service får inte innebära att
närstående känner sig mer eller mindre tvingade att åta sig vårduppgifter.
Närståendes insatser måste vara frivilliga och ett komplement till samhällets insatser.
Det finns mot denna bakgrund inte tillräckliga skäl för att ge närstående rätt till
ledighet och ersättning för den vård som behövs när den sjuke väntar i hemmet på
plats vid sjukhus e.d. eller på grund av konvalescens i hemmet i stället för vid
sjukhus. Tillfälligt avbruten vård vid sjukhus eller vårdhem bör inte heller i sig vara ett
skäl för sådana förmåner. – Det är svårt att entydigt ange vad som bör läggas in i
begreppet svårt sjukdomstillstånd. Det är inte heller enbart sjukdomens art som bör
vara avgörande vid bedömningen av rätten till ersättning och ledighet, utan också
omständigheterna i övrigt kring sjukdomsfallet. Till svåra sjukdomstillstånd räknas
självfallet de som medför ett omedelbart överhängande livshot, men även sådana
sjukdomstillstånd som medför ett allvarligt överlevnadshot på någon tids sikt,
exempelvis olika former av cancer i ett senare skede av sjukdomen bör räknas hit.
Det kan också vara fråga om att den enskilde har flera sjukdomar som tillsammans
ger upphov till ett svårt sjukdomstillstånd.
Såvitt framkommit har NN avbrutit sina studier i oktober 2006 för att vårda sin sjuka
flickvän. Ätstörningar är en mycket allvarlig och ibland livshotande sjukdom men det
har inte framkommit att det i flickvännens fall var fråga om ett omedelbart
överhängande livshot eller ett motsvarande svårt sjukdomstillstånd. Överklagandet
ska därför avslås.

Mats Törnered
Pia Dahne

Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Marie-Louise Holmberg
(ersättare för Margareta Söderström), Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark, Fredrik
Pettersson och Christian Sjöstrand.
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