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Till Uppsala universitet

Remissvar till delbetänkandet Ökad trygghet för studerande som blir sjuka
(SOU 2018:9) av Utredningen om tryggare och effektivare studier (SOU
2017:06)
Farmacevtiska Studentkåren har beretts möjligheten att lämna synpunkter på delbetänkandet
Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9) av Utredningen om tryggare och effektivare
studier (SOU 2017:06).
Ärendet har förberetts av Farmacevtiska Studentkårens styrelse i samråd med Farmacevtiska Studentkårens
Studieråd.
Sammanfattningsvis
Farmacevtiska Studentkåren (FaS) ställer sig bakom utredningens delbetänkande i stort.
Möjligheten till deltidssjukskrivning ser FaS som ett stort steg i rätt riktning för att säkerställa
tryggare och effektivare studier. Den ökade flexibiliteten gynnar den studerande, både i fråga om
tillfrisknande och framgången i studierna. Att sjukförsäkringen inom studiemedelssystemet blir
mer försäkringslik och då endast ger ersättning när studenten tar skada, det vill säga missgynnas i
sina studier, ser FaS som positivt då systemet blir mer ändamålsenligt och gynnar de personer
som behöver försäkringen. Även detta ökar flexibiliteten för studenten som har möjlighet att
testa på att studera efter förmåga. En ny tidsgräns för sjukförsäkringen inom
studiemedelssystemet ses också som ändamålsenligt med grund i att studier är något som bedrivs
en begränsad tid. FaS anser att en karenstid är nödvändig men står bakom att den ändras från 30
dagar till 14 dagar.
Nedan följer kommentarer och uppmaningar kring specifika delar av betänkandet.
Rehabiliteringsansvar
FaS instämmer med utredningens åsikt att den studieinriktade rehabiliteringen bör anses ligga på
utbildningsanordnaren enligt Arbetsmiljölagen och är positiva till att uppdrag ges åt
Arbetsmiljöverket i samråd med utbildningsanordnare att ta fram tydligare riktlinjer för lärosätens
ansvar för den studerandes rehabilitering. FaS vill poängtera vikten av tydliga krav och mål för
utbildningsanordnaren för att säkerställa att rehabiliteringsprocessen blir så oberoende som
möjligt av vilket lärosäte den studerande väljer.
Studerande utan studiemedel
FaS ser det som problematiskt att de studerande som inte nyttjar studiemedelssystemet faller
utanför sjukförsäkringen. Den studerandes val av finansiering bör inte vara avgörande för
tryggheten vid sjukdom. FaS anser likt SFS (3.7.4) att det bör införas en generell försäkring för
alla studerande för att säkerställa alla studerandes trygghet vid sjukdom. FaS anser inte att andra
möjliga finansieringslösningar för studerande under sjukdom är lämpliga. Antagandet att den
studerande arbetar och därför har en sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) att falla tillbaka på är
inte applicerbart för alla studerande. Det är inte lämpligt att en studerande som försörjer sig med
sparade medel ska behöva nyttja dessa under sjukdom, inte heller att studenten ska behöva
avsluta sina studier för att nyttja ersättning genom vilande SGI.
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Säkerhet under sommaren
FaS är mycket kritiska till att en utredning som behandlar ämnet trygghet för studerande som blir
sjuka inte lägger större vikt vid problemet att studerande står utan sjukersättning de månader
under sommaren då studier inte bedrivs, trots att utredningen är medveten om problematiken.
Farmacevtiska Studentkåren vill till sist tacka för möjligheten att svara på remissen.
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