
Fyll i blanketten direkt på din dator

Den här blanketten kan du fylla i på din dator. Skriv sedan ut den på vitt papper
och i verklig storlek, det vill säga inte förminskad eller förstorad.

Kom ihåg att blanketten måste skrivas under innan du skickar in den!
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OBS! Blanketten ska skickas in i original. 
Hela sidan ska skickas in. 
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Telefon 

Helt oförmögen att studera fr.o.m. år, mån, dag

INFORMAT ION

Namn

STUDIEFÖRSÄKRAN UNDER SJUKDOM
 – för att få din utbetalning av omställningsstudiestöd

Fylls i av 
CSN→

Lagra ÄrendenrAnkomstdatum

+

+ +

+

+

DU MÅSTE LÄMNA  
EN STUDIEFÖRSÄKRAN

Denna studieförsäkran ska du bara skicka 
in om du på grund av sjukdom inte kan 
påbörja terminens studier. 
 Du kan lämna din studieförsäkran 
• tidigast samma dag som du börjar studera 
• senast en månad efter att du börjat stu- 

dera. 
 
Du hittar information om dina stu die-
perioder i beslutet om omställningsstudie- 
stöd.  
 Om din studieförsäkran inte kommer 
in i tid, har du inte rätt till ditt omställ-
ningsstudiestöd. Har du särskilda skäl kan 
CSN ändå betala ut pengarna.

Du måste styrka dina studier

Du behöver styrka att du skulle ha påbörjat 
utbildningen om du varit frisk. Det gör du 
genom att skicka med ett antagningsbesked 
eller liknande.  

SÅ HÄR FYLLER DU  
I STUDIEFÖRSÄKRAN

Fyll i din studieperiod vid Period som stu  die
försäkran gäller. Du ska skriva år, startvecka 
och slutvecka för dina studier. Om du är 
osäker på dina studieperioder, kan du titta 
i beslutet om omställningsstudiestöd.
 Kontrollera att du har skrivit under din  
studieförsäkran. CSN accepterar inte full      -
makt.
 OBS! Denna blankett ersätter inte din 
sjukanmälan till Försäkringskassan.

UTBETALNING

När din studieförsäkran kommer in till 
CSN, kontrollerar vi att det finns en 
sjukanmälan registrerad hos Försäkrings-
kassan. Därefter prövar vi om pengarna 
kan betalas ut enligt beslutet om omställ-
ningsstudiestöd. 

OMSTÄLLNINGSSTUDIESTÖD 
NÄR DU ÄR SJUK

När du är sjuk och inte kan studera ska du 
göra en sjukanmälan till Försäkringskassan. 

Då kan du få behålla ditt omställnings-
studiestöd medan du är sjuk. Sjukanmäl 
dig helst den första dagen du är sjuk. Om 
din anmälan kommer in efter den åttonde 
sjukdagen, måste du ha särskilda skäl. Tänk 
på att även anmäla kortare sjukperioder.
 För att få behålla ditt omställnings-
studiestöd när du är sjuk ska du vara helt 
oförmögen att studera och Försäkrings-
kassan måste ha godkänt sjukperioden. 
 Du måste också någon gång innan du 
blev sjuk ha studerat på en utbildning som 
ger rätt till omställningsstudiestöd.
 
Fördelar för dig som sjukanmäler

När Försäkringskassan har godkänt din 
sjuk period kan du få ta del av CSN:s trygg-
hetsregler. Det kan innebära att
• du får behålla ditt omställningsstudie-

stöd under tiden du är sjuk
• kravet på studieresultat blir lägre, efter-

som vi inte prövar dina studieresultat 
under din godkända sjukperiod 

• en del av lånet kan skrivas av, om du är 
sjukskriven längre tid än 30 dagar.

Jag försäkrar att jag skulle ha studerat på den skola och den utbildning, under den studieperiod och i den omfattning jag fått omställningsstudiestöd 
för, om jag inte blivit sjuk.

Datum Underskrift 

Personnummer (10 siffror)

Helt oförmögen att studera t.o.m. år, mån, dag (fylls i om sjukperioden är 
avslutad)

Uppgift om 
sjukperiod

Studieperiod fr.o.m. år och vecka–t.o.m. år och vecka

Blanketten ska skickas till: CSN Postservice, 751 76 Uppsala

27093201

Fyll i din sjukperiod. Du behöver också styrka med ett antagningsbesked eller liknande att du skulle ha påbörjat utbildningen om du varit frisk.

DU MÅSTE LÄMNA  
EN STUDIEFÖRSÄKRAN

Denna studieförsäkran ska du bara skicka 
in om du på grund av sjukdom inte kan 
påbörja terminens studier. 
 Du kan lämna din studieförsäkran 
• tidigast samma dag som du börjar studera 
• senast en månad efter att du börjat 

studera. 
 
Du hittar information om dina stu die- 
perioder i beslutet om omställningsstudie-
stöd.  
 Om din studieförsäkran inte kommer 
in i tid, har du inte rätt till ditt omställ-
ningsstudiestöd. Har du särskilda skäl kan 
CSN ändå betala ut pengarna.

Du måste styrka dina studier

Du behöver styrka att du skulle ha påbörjat 
utbildningen om du varit frisk. Det gör du 
genom att skicka med ett antagningsbesked 
eller liknande.  
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