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Hur sjukanmäler jag mig?
1. Anmäl sjukdom till Försäkringskassan och meddela
din program- eller kursansvarige.
2. Är du sjuk i mer än två veckor behövs ett läkarintyg.
Be din läkare att skicka intyget direkt till Försäkringskassan.
3. Om du blir sjuk vid terminsstart måste du lämna in
en särskild studieförsäkran till CSN.
4. Försäkringskassan bedömer sedan om din studieförmåga är nedsatt och meddelar CSN om aktuell
period de bedömer att du inte kan studera.
5. CSN betalar ut studiemedel till dig under tiden du är
sjukskriven.
6. När du är frisk meddelar du det till Försäkringskassan
och CSN.
7. CSN prövar om studielån som betalats ut efter karenstiden på 30 dagar kan skrivas av.
Frågor om sjukskrivning?
Kontakta CSN, Försäkringskassan eller vänd dig till studentombudet, alternativt ordförande, i din studentkår.

Studentkåren i Sundsvall
Ordförande: ordfor@sks.miun.se
070-716 68 30
Studentkåren i Östersund
Ordförande: ordforande@sko.miun.se
070-662 17 95
Studentombud: studentombud@sko.miun.se
070-662 17 51
Vårdguiden
1177, rådgivning per telefon dygnet runt.
1177.se/Vasternorrland – Sundsvall
1177.se/Jamtland-Harjedalen – Östersund

Stödkortet

Hej!
För att du som student ska veta hur du ska göra om du
blir sjuk, eller är i behov av någon form av stöd, har vi
sammanställt viktig information. Om du kommer ur
balans, blir sjuk eller har en funktionsnedsättning är det
värdefullt att veta vad Mittuniversitetet kan göra för att
hjälpa dig och vilka regler som gäller om du blir sjuk.
Alla kontaktuppgifter du kan komma att behöva, finns
samlade längre fram.
Varma hälsningar
Studentkåren i Sundsvall, Studentkåren i
Östersund och Studenthälsan.

Om du behöver stöd
Stöd i studierna från universitetet
För dig som har en funktionsnedsättning och behöver
hjälp för att genomföra dina studier finns möjlighet till
olika former av stöd. Ta kontakt med vår samordnare
på din studieort när du påbörjat din utbildning. För att
få stöd beviljat behöver du ett läkarintyg/intyg/diagnos,
som du lämnar in till samordnaren. Några exempel
på stöd är anteckningsstöd, längre tentamenstid eller
alternativa examinationsformer.
Studenthälsan
Mår du bra ökar dina möjligheter att lyckas med dina
studier. Om något i din vardag rubbas och din studieförmåga försämras är du välkommen att kontakta studenthälsan. Studenthälsan arbetar förebyggande med
livsstilsfrågor och erbjuder samtalsstöd och rådgivning.

Studentkåren och juridiskt stöd
Studentkåren är ditt juridiska stöd. Kåren hjälper dig
då problem uppstår i studierna, exempelvis om du inte
får en tenta rättad i tid, om tentan är felaktigt rättad, om
kursplaner saknas eller om du som student på något
sätt blir behandlad eller bemött på ett sätt du upplever
som obekvämt. Dessa individuella frågor kallas för
studentärenden. Utöver detta arbetar kåren även övergripande med studenters rättigheter och tar gärna emot
frågor och förslag att arbeta vidare med för att förbättra
utbildningens kvalitet ytterligare.
Kontakta studentkåren
Du som tillhör Studentkåren i Sundsvall vänder dig till
ordförande med alla dina frågor. Tillhör du Studentkåren
i Östersund och har ett studentärende kan du vända dig
direkt till studentombudet. Har du andra frågor, tar du
kontakt med ordförande.
Kontaktuppgifter till Studentkårerna
hittar du längre fram.

Om du blir sjuk
Blir du sjuk som student kan det vara svårt att veta vad
som gäller och vart du ska vända dig, särskilt om du befinner dig i en ny stad. Här beskriver vi kortfattat vilken
hjälp du kan få och vilka rättigheter du har som student.
Om du behöver sjukskriva dig
Det är viktigt att du anmäler din sjukdom till Försäkringskassan, helst redan första dagen, för att du ska
kunna omfattas av reglerna för studiemedel under sjukdom. Under tiden du är sjukskriven får du inte studera
alls. Som student får du inte sjukpenning av Försäkringskassan utan får som vanligt dina pengar från CSN.
Den tid du är sjuk och har studiemedel räknas inte in
i det totala antalet veckor du haft studiemedel. Är du
sjukskriven en längre period kan du få din skuld
avskriven från 31:a sjukdagen. Avskrivningen sker då
automatiskt. Som student saknar du möjlighet att vara
deltidssjukskriven. Du kan alltså inte studera på 50%
och vara sjukskriven på 50%. Arbetar du däremot samtidigt som du studerar kan du ansöka om sjukpenning
för arbetet, och ha kvar studiemedlet.
Om du varken tar ut studiemedel eller arbetar extra, till
exempel under sommaren, gäller särskilda regler och
du ska då kontakta Försäkringskassan.
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Studentbostad – vad händer om du blir sjuk
Om du hyr en studentlägenhet och blir sjukskriven är
det viktigt att du meddelar hyresvärden att du gör ett
avbrott i studierna på grund av sjukdom. Visar du upp
ett läkarintyg får du bo kvar i din studentlägenhet, dock
endast om du har en plan för att återgå till studierna
inom rimlig tid. I Östersund är det Östersundshem som
förmedlar studentbostäder och i Sundsvall är det Mitthem. Ta kontakt med respektive hyresvärd så fort din
studietakt förändras eller vid studieavbrott.
Vårdcentralen och 1177 Vårdguiden
Om du behöver allmän sjukvård kan du vända dig till
vilken hälso- eller vårdcentral du vill. Vill du däremot
göra ett aktivt val och lista dig hos en speciell hälsoeller vårdcentral, måste du fylla i en vårdvalsblankett
som du sedan skickar eller lämnar in på den vårdmottagning du väljer. Mer om hur du gör ett vårdval och en
blankett för utskrift hittar du på Vårdguiden.
Ring 1177 Vårdguiden om du behöver rådgivning,
hjälp med att bedöma ditt behov av vård eller vägledning med att hitta rätt vårdmottagning. Om du blir akut
svårt sjuk - ring alltid 112 till SOS Alarm! Vid misstänkt
förgiftning - be att få tala med Giftinformationen.

