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CSN för
drabbade
Här hittar du vanliga frågor och svar om CSN för dig
som har fått ett cancerbesked och studerar.
Informationen är granskad av personal på CSN,
men är övergripande. För att veta vad som gäller i
just ditt fall är det bäst att själv kontakta CSN.
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Jag lever på studiemedel
och har blivit sjuk i
cancer. Hur går jag tillväga för att fortsätt få
pengar?
STEG FÖR STEG
Om du är student och lever på studie-medel från CSN och du blir sjuk
och inte kan studera så kan du sjukskriva dig och samtidigt få behålla

ut dina studiemedel. Studerar du
på heltid och tar fulla lån och fullt
bidrag får du behålla den summan
även när du är sjukskriven.
Tänk på att om du läser på halvfart
och därmed får halvtidsstudiemedel
är det den summan som du fortsätter
att få även under din sjukskrivning,
även om du i läkarintyget är sjukskri-

dina studiemedel. Gör då så här:

ven på heltid. Om du arbetat innan du

1.

ihop en SGI (sjukpenningsgrundande

Anmäl dig till Försäkringskassan:
Gör det helst redan första dagen
du är hemma, men absolut senast
inom sju dagar från att du är
hemma.

2. Ring CSN: Berätta att du ansökt
om sjukskrivning hos Försäkringskassan så de vet vad som är på
gång.
3. Skicka in ett läkarintyg: Inom 14
dagar kommer Försäkringskassan
behöva ett läkarintyg som styrker
att du inte kan studera för tillfället. Det viktiga med detta läkarintyg är att det styrker på vilket sätt
din sjukdom påverkar dig och dina
studier. Be läkaren tydligt skriva
vilka svårigheter du upplever,
såsom trötthet, nedsatt koncentrationsförmåga eller liknande.
Läkarintyg kan du få från läkare
på din vårdcentral, på ungdomsmot- tagningen eller om du har en
kurator/psykolog.
4. Försäkringskassan meddelar CSN:
Om Försäkringskassan godkänner din sjukperiod kommer de
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CSN som då fort-sätter att betala

att skicka den informationen till

började studera och därför har samlat
inkomst) kan den hållas vilande under
tiden som du studerar. Det kräver
att Försäkringskassan fastställer en
vilande SGI när du börjar studera
samt att du som student tar studiemedel. Denna SGI kan inte användas
innan du avslutat dina studier. Så
du kan inte använda den under din
studietid men när du är färdig har du
en fastställd SGI och behöver därför
inte arbeta ihop en ny. Du kan endast
skydda din SGI så länge du tar studiemedel, så fort du inte tar eller förlorar
ditt studiemedel så är ditt gamla SGI
inte längre skyddat. Här finns ett undantag: Om du blir sjuk och väljer att
avsluta dina studier så kan du istället
få sjukpenning via Försäkringskassan
eftersom du har ett vilande SGI.
Om du försörjer dig på annat sätt
än studiemedel, alltså bidrag och lån,
kan du inte få studiemedel för sjukdom från CSN. Om du arbetar vid
sidan om studierna så kan du möjligtvis ha en SGI och får då vända dig till
Försäkringskassan. Om du inte har
en SGI och inte tar studiemedel får du
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söka försörjningsstöd hos socialtjänsten.

Vad betyder sgi och
måste jag ha det för att
kunna bli sjukskriven
som student?
SGI (sjukpenningsgrundande inkomst) beräknas utifrån den inkomst
du skulle ha haft om du hade arbetat.
Det handlar alltså inte om vad du har
tjänat, utan vad du skulle ha tjänat
framöver. Du behöver inte ha SGI för
att kunna vara sjukskriven som student som lever på studiemedel.
Att få behålla sina studiemedel trots
sjukskrivning är en del av sjukförsäkringen för studenter. Den SGI du
eventuellt hade innan du påbörjade
studier med studiemedel är vilande
under tiden du har studiemedel eller
är sjukskriven med studiemedel.

Vad innebär vilande sgi?
Om du har arbetat innan du påbörjade dina studier och därigenom har
ett SGI har du rätt att få ha den SGI:n
vilande under tiden du studerar. Det
innebär att du inte har tillgång till den
SGI:n under tiden som du pluggar
men att din vilande SGI gäller igen när
du har pluggat färdigt. Om du arbetar
och studerar med studiestöd har du en

Jag har cancer men kan
studera som vanligt,
måste jag ändå kontakta
csn?
Nej det behöver du inte göra. Inte
förrän du ska sjukskriva dig.

Hur går jag tillväga om
jag är sjuk vid kursstart?
Om du är sjukskriven vid terminsstart
skickar du in blanketten studieförsäkran vid sjukdom till CSN istället för att
lämna den ”vanliga” studieförsäkran.
Du behöver inte gå på uppropet eller
vänta på att skolan ska registrera dig
utan skickar istället in antagningsbevis som visar vad du skulle ha läst om
du inte blivit sjukskriven. Blankett
hittar du här: https://service.csn.se/
CSNOrder/GemensammaFiler/Blanketter/2428W.pdf

Vad innebär outnyttjade
veckor?
De veckor du är sjukskriven räknas
som outnyttjade veckor, vilket betyder att de inte räknas in i den kvot
av veckor du kan få studiemedel. Du
förlorar med andra ord inte studie-medelsberättigade veckor när du
är sjukskriven.

annan SGI som kallas studiestöds-SGI
som du kan få ersättning genom om
du blir sjuk. Studiestöds-SGI ska alltså
inte förväxlas med vanligt SGI.
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Hur länge kan jag vara
sjukskriven som
student?

att visa upp ett schema för resten av
dina inplanerade arbetspass eller om
du kan visa på hur mycket du brukar
arbeta där.

Det finns ingen maxtid eller bortre
tidsgräns för hur länge du får vara
sjukskriven som student.

Kan jag få sjukpenning
för de timmar jag brukar
jobba extra vid sidan av
studierna?
Om du arbetar extra samtidigt som
du studerar kan du få sjukpenning
för den inkomst du förväntas förlora
på grund av din sjukskrivning. Det
vill säga den inkomst du skulle ha
fått från ditt extraarbete utöver dina
studiemedel. Du måste då kunna visa
hur mycket du skulle ha arbetat om du
inte blivit sjuk, till exempel genom att
visa upp ett schema för resten av dina
inplanerade arbetspass eller om du
kan visa hur mycket du brukar arbeta

Kan jag vara sjukskriven
på halvtid och plugga på
halvtid?
Från och med den 1 juli 2018 kan studerande med vissa sjukdoms-tillstånd
vara sjukskriven på halvtid och få ta
del av CSN:s trygghetsregler vid sjukdom. Det gäller personer som har en
sjukdom där de riskerar att få en eller
flera längre sjukperioder. Trygghetsreglerna betyder att du kan få behålla
sitt studiestöd under sjukperioden.
För att ha rätt till studiestöd och trygghetsregler vid sjukskrivning på halvtid
måste den studerande:
•

I grunden studera på heltid

•

Ha en väldokumenterad sjukdom
där hen riskerar att få en eller

där. Detta påverkar inte den SGI du

flera längre sjukperioder under en

har vilande sen innan du blev sjuk
utan kallas studiestöds-SGI.

tolvmånadersperiod
•

Kan jag ha kvar csn och
få sjukpenning ändå?
Om du arbetar extra samtidigt som
du studerar kan du få sjukpenning
för den inkomst du förväntas förlora
på grund av din sjukskrivning. Det
vill säga den inkomst du skulle ha
fått från ditt extraarbete utöver dina
studiemedel. Du måste då kunna visa
hur mycket du skulle ha arbetat om
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du inte blivit sjuk, till exempel genom

Ha fått sjukperioden godkänd av
Försäkringskassan

Jag går på behandling
och skulle därför vilja
studera på deltid/halvtid, hur ska jag gå till
väga då?
Det du behöver göra är följande:
•

göra en sjukanmälan till Försäkringskassan på en blankett för
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•

studerande (Googla: studerande

kunna visa på sam- bandet mellan det

sjukskrivning)

som hänt och dina bristande studi-

skicka ett läkarutlåtande till För-

eresultat. Var helst tydlig med när kur-

säkringskassan som visar att du

serna började och hur de sammanföll

har en sjukdom med risk för en

med det som hände dig.

eller fler längre sjukperioder.
Ett tips om du mår dåligt under din
Vid utlandsstudier anmäler du sjuk-

studietid och detta påverkar dina

dom direkt till CSN.

studieresultat är att alltid försöka få
det dokumenterat på något sätt. Till

Jag hamnade efter med
studierna när jag blev
sjuk och nu kommer jag
kanske inte få csn nästa
termin då jag inte tagit
tillräckligt med poäng,
vad kan jag göra?

exempel att du går till vårdcentralen,
besöker ungdomsmottagning eller
en kurator. Det underlättar om du
skulle missa poäng och behöver kunna
styrka att du mått dåligt även om du
inte varit sjukskriven. Här kan du läsa
mer om särskilda skäl: https://www.
csn.se/fragor-och-svar/hur-mangapoang-maste-jag-klara-for-att-fort-

Det finns något som kallas för ”särskil-

satta-fa-studiemedel/studieresultat.

da skäl”. Det innebär att du kan få stu-

html#h-Sarskildaskalvitarhansyntill

diemedel trots att dina studieresultat
inte räckte till. Att du har varit sjuk är
ett kriterium som anses som särskilt
skäl. För att ansöka om studiemedel
och hävda ”särskilda skäl” skickar

Måste jag betala tillbaka
lånedelen för de dagarna
jag är sjuk?

du in din ansökan inför kommande
termin samtidigt som du skickar med

Från den första dagen du sjukanmäler

ett brev där du förklarar varför du inte

dig till och med dag 30 betalas ditt

var kapabel att ta dina poäng föregå-

studiemedel ut som vanligt. Från och

ende termin. Det viktiga med detta

med dag 31 avskriver CSN lånedelen,

brev är att du kan visa på sambandet

det betyder att du inte behöver betala

mellan det som skett, till exempel att

tillbaka någonting under tiden du

du blev sjuk, och att du därför inte tog

är sjuk, detta kallas studiemedel för

dina poäng. Förklara hur din sjukdom

sjukdom. Däremot kommer du behöva

påverkade din studiemöjlighet; Var du

betala tillbaka lånedelen för dag 1-30

till exempel trött? Tappade du koncen-

under din sjukdomstid, dessa dagar

trationsförmågan? Var du nedstämd?

kallas för karenstid. Om du sjukskrivs

Grät du? Hade du ångest? Det räcker

inom 20 dagar igen efter en tidigare

alltså inte med att skriva ”jag var sjuk”

avslutad sjukskrivningsperiod slipper

och sedan ett datum, utan du måste

du dock en ny karensperiod. Istället
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börjar lånet skrivas av från dag ett.

Avskrivning av lån under
tiden man var sjuk, hur
fungerar det?

att du skickat in alla de uppgifter som
CSN har bett dig om kan du göra en
överklagan. Du behöver då inte skicka
in några nya uppgifter, utan beskriver
endast varför du tycker att CSN har

Studielånen skrivs av för den tiden du

tagit fel beslut. Här kan du läsa mer:

är sjukskriven. Detta sker automatiskt

https://oks.se/att-overklaga/

och CSN går igenom alla sjukskrivningar två gånger per år för att se vilka

Om du anser att du har nya uppgifter

veckor som ska skrivas av från lånen.

som kan få CSN att ändra till exem-

De 30 första sjukskrivningsdagarna är

pel ett avslag kan du be om en om-

dock en karensperiod vilket innebär

prövning av beslut. Då gör du en ny

att lånen för de dagarna inte skrivs av.

ansökan om studiemedel och bifogar

Detta påverkar inte den SGI du har

de nya uppgifterna som till exempel

vilande sen innan din sjukdom och

ett kuratorintyg eller liknande. Skicka

som kallas studiestöds-SGI.

också med ett personligt brev som
motiverar varför du vill att beslutet

Jag är sjukskriven och
har svårt att betala av
mina csn-lån för tillfället, kan man ta en paus i
avbetalningen?
Du kan ansöka om nedsättning. Ring
CSN:s kundtjänst och be dem hjälpa
dig.CSN kan pröva om du kan få ditt

omprövas. Skriv också vilka uppgifter
du har bifogat. Märk det personliga
brevet med ”Omprövning av beslut”.
Omprövning av beslut kan du be om
obegränsat antal gånger.

Till vem gör jag en anmälan om jag upplever att
jag blivit illa behandlad?

årsbelopp sänkt på grund av lägre
inkomst. Du kan också ladda ner blan-

Ett tips är att ringa CSN:s växel och be

ketter för nedsättning om du loggar in

om att få prata med en chef, till exem-

på CSN:s Mina sidor.

pel avdelningschefen. Telefonnummer
är 060‑18 60 00.

Hur gör jag om jag är
missnöjd med ett beslut
som csn tagit?

Du kan även kontakta CSN via hemsidan.

I varje beslut man får från CSN skickas
det med en överklagandebeskrivning.
Den finns även på hemsidan. Om du är
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missnöjd med CSN:s beslut och anser
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Vad ska jag göra om jag
blir frisk och vill återvända till studier?
När du är frisk igen meddelar du CSN
genom att ringa, maila eller skicka ett
brev.
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