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Remissvar från tekniska fakulteten avseende 

delbetänkandet Ökad trygghet för studerande som 

blir sjuka (SOU 2018:9) 

 

Inledningsvis anser tekniska fakulteten att förslagna förändringar i huvudsak är bra 

och önskvärda 

Möjligt med deltidssjukskrivning inom studiemedelsystemet 

Förslaget att införa möjlighet till deltidssjukskrivning anser vi vara en 
välkommen relevant modernisering av studiemedelsystemet. Med det 
upplägg som fakultetens utbildningar i huvudsak har bör det nästan alltid 

vara möjligt att planera för deltidsstudier inom helfartsutbildningarna. 
Det finns erfarenhet av studerande som återgått till helfartsstudier då det 
inte funnits andra alternativ för att sedan snabbt åter hamna i en ny 
sjukskrivning. 

 Kortare karenstid för rätt till avskrivning av studielån 

Fakulteten tillstyrker förslaget om förkortad karenstid från 30 dagar till 14 
dagar. 

Förtydligat ansvar för studieinriktad rehabilitering 

Fakulteten välkomnar förslag på en distinktion mellan studieinriktad och 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi kan dock se problem med att det är 
studentens vilja som avgör huruvida vederbörande ska gå tillbaka till den 
ursprungliga utbildningen tillskillnad från arbetslivet där man prövas mot 
andra arbetsuppgifter om man inte kan rehabiliteras tillbaka till de man haft 

tidigare.  
De olika åtgärder som exemplifieras för studieinriktad rehabilitering är 
rimliga och ger troligen effekt. De är som utredningen säger redan 

beprövade för studerande med funktionsnedsättning. Däremot är ett antal 
av dessa åtgärder kostsamma. För studenter med funktionsnedsättning 

finansieras åtgärderna i särskild ordning och för att rehabiliteringens 
kostnader inte ska drabba andra studentgrupper måste särskild ersättning 

allokeras för detta. 
Att lärosätet skulle åläggas ett ytterligare rehabiliteringsansvar utöver vad 
som nämns ovan bedömer inte fakulteten vara möjligt.  
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Fakulteten välkomnar ett förtydligat ansvar för den medicinska 
rehabiliteringen även för studerandegruppen då vi uppfattat att hälso- och 

sjukvården inte sällan försökt lämna över ansvar till studenthälsovården.  
Ska koordinering göras bör den också ha sin utgångspunkt ur den 
medicinska rehabiliteringen. 

Vi kan inte heller nog understryka vikten av den studerandes eget ansvar för 
rehabiliteringen och ansvar för att ta initiativ till denna. 
 

Tidsgräns införs för rätt till studiemedel under sjukdom 

Fakulteten tillstyrker förslaget. 

 

Konsekvenser av förslagen 

 

Fakulteten vill betona att, trots att vi redan idag erbjuder 
rehabiliteringsstöd, är det svårt att bedöma omfattning och kostnad av ett 

nytt förtydligat system. Det är inte orimligt att behovet av såväl 
studievägledning som särskilda insatser kommer att öka. Därför borde en 
kostnadsökning rimligen tas med i konsekvensbeskriviningen. 
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