
Rådgivningen i Dansk Fibromyalgi-Forening 
får ofte spørgsmål om SU-handicaptillæg 
under uddannelse for fibromyalgiramte, der 
er i gang med en uddannelse. Kriterierne for 
at få tilkendt handicaptillægget er stramme, 
hvorfor dokumentation af din funktionsned-
sættelse og arbejdsevne i studiejob er 
væsentligt.

 
Hovedreglen er, at hvis du læser på en videregående ud-
dannelse og har en varig psykisk eller fysisk funktions-
nedsættelse, der giver dig meget betydelige begræns-
ninger i evnen til at påtage dig et erhvervsarbejde, kan 
du søge om at få et handicaptillæg ved siden af din SU. 

Her bringer vi første del af artiklen – anden del brin-
ges i næste nummer af Fibromyalgi.dk

Kriterier for handicaptillæg
For at få handicaptillægget, skal du både opfylde de alme-
ne betingelser for at få SU og nogle særlige betingelser, 
der knytter sig til selve bevillingen af handicaptillægget.

Almene betingelser – 3 kriterier
Du skal:
• have en varig fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse, som gør dig 
nærmest ude af stand til at påtage 
dig et studiejob 
• modtage SU eller slutl ån 
• gå på en videregående uddan-

nelse 

At du skal opfylde de alme-
ne betingelser for at få SU 
betyder, at du er omfat-
tet af de samme regler 
som andre studerende, 
også for eksempel kra-
vet om studieaktivitet. 

Særlige betingelser – nedsat arbejds- og funktionsevne
Vær opmærksom på, at hvis du er i stand til at arbejde 
5-6 timer om ugen eller fuld tid 5-6 uger i årets ferier 
eller undervisningsfri perioder, er du som udgangspunkt 
ikke berettiget til handicaptillæg. Der er således tale om 
en relativ stor begrænsning i arbejdsevnen til et studie-
job.

For at være berettiget til handicaptillæg skal din fibro-
myalgi medføre en betydelig funktionsnedsættelse. Der 
er stor forskel på fibromyalgipatienter – så det er vigtigt, 
at det er meget tydeligt formuleret, hvori din funktions-
nedsættelse består.

Din fibromyalgi skal ligeledes være lægeligt dokumen-
teret. Du vil for eksempel ikke være berettiget til handi-
captillæg på grund af smerter i bevægeapparatet, uden 
at der findes en årsag til dine gener. 

Fribeløb nedsættes
Når du modtager handicaptillægget, bliver dit fribeløb sat 
ned, fordi handicaptillægget kompenserer for det beløb, 
du kunne have tjent, hvis du ikke havde haft funktions-
nedsættelsen. 

Fribeløbet er til studerende, der får legater, børne-
pension eller renteindtægter. Det nedsatte fribeløb 
giver endvidere i særlige tilfælde den studerende mulig-
hed for at afprøve sin erhvervsevne i meget få timer, 
og derved have en yderst begrænset lønindkomst. 
Styrelsen indhenter oplysninger om dine indtægter fra 
SKAT.

Sådan vurderes din ansøgning 
Det er Styrelsen for Videregående Uddannelser (Styrel-
sen), der vurderer, om du vil være i stand til at påtage 
dig et erhvervsarbejde med de ressourcer, du har i for-
bindelse med din fibromyalgi.

Styrelsen vurderer ud fra arten og graden af din funk-
tionsnedsættelse, og på baggrund heraf – funktionsned-
sættelsens betydning for din evne til at påtage dig et er-
hvervsarbejde 
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Vurdering af funktionsnedsættelsen
Når styrelsen vurderer din funktionsnedsættelse, ses der 
på varigheden af din funktionsnedsættelse, din aktuelle 
tilstand samt dit funktionsniveau. 

Konkret betyder det, at der med udgangspunkt i den 
lægelige vurdering lægges vægt på: 

1. Varigheden af funktionsnedsættelsen 

2.  Beskrivelsen af lidelsen og funktionsnedsættel-
sens sværhedsgrad 

3. Om der er gentagne sygdomsperioder og risiko 
for tilbagefald 

4.  Om der er iværksat relevant behandling, hvilken 
effekt denne har, og om du i rimeligt omfang 
medvirker til behandlingen

5.  Om der er beskrevet restsymptomer eller bivirk-
ninger af væsentligt omfang efter den iværksatte 
behandling

6. I hvilket omfang du har eller har haft erhvervs-
arbejde

Det indgår ikke i vurderingen, om du som følge af din 
funktionsnedsættelse bruger længere tid på dit studie, 
herunder lektielæsning og forberedelse. Dine sociale og 
økonomiske forhold, som for eksempel forsørgerforplig-
telser eller udgifter til medicin og behandling, indgår hel-
ler ikke i vurderingen. Din studiemæssige situation, det 
vil sige valg af studie og omfanget af undervisningstimer, 
ferier med videre indgår endvidere ikke i vurderingen.

Hvad er erhvervsarbejde?
Et erhvervsarbejde kan være et hvilket som helst job, 
som du kan påtage dig ved siden af studiet. Hvis du for 
eksempel er i stand til at arbejde 5-6 timer om ugen 
eller fuldtid 5-6 uger i årets ferier eller undervisningsfri 
perioder, er du som udgangspunkt ikke berettiget til 
handicaptillæg. 

Styrelsen skal ikke anvise et bestemt erhvervsarbej-
de, som du vil kunne påtage dig. Jobbenes studierele-
vans, lokale forhold eller beskæftigelsessituation er ikke 
en del af vurderingen.

De 6 vurderingspunkter:
1. Varigheden af funtionsnedsættelsen
Du skal på ansøgningstidspunktet have en varig funktions-
nedsættelse. En varig funktionsnedsættelse er som ud-
gangspunkt en funktionsnedsættelse, der hverken af sig 
selv eller ved behandling vil kunne bedres væsentligt inden 
for en længere årrække. Eksempelvis berettiger en bræk-
ket arm, en operation eller en enkeltstående sygdomsperi-
ode ikke til handicaptillæg, da de fleste kommer sig fuld-
stændigt inden for en overskuelig periode. Kommer du 
bagud med dit studie på grund af sygdom eller ulykke, har 
du mulighed for at søge om ekstra SU-klip (tillægsklip).

Tidsbegrænser tillæg ved uafklarethed
Hvis du er i gang med en behandling for eksempel efter 
en ulykke, og effekten af denne ikke kan fastslås ende-
ligt på afgørelsestidspunktet, kan styrelsen bevilge et 
tidsbegrænset handicaptillæg. Det skal dog være sand-
synliggjort, at der på længere sigt vil være tale om en 
varig og betydelig funktionsnedsættelse, som berettiger 
til handicaptillæg. 

2. Beskrivelsen af lidelsen og funktions-   
    nedsættelsens sværhedsgrad
Du skal på ansøgningstidspunktet have en funktionsned-
sættelse af en sådan sværhedsgrad, at det medfører 
meget betydelige begrænsninger i din erhvervsevne. 

Styrelsen vurderer ansøgningerne individuelt på bag-
grund af lægelige oplysninger, der beskriver arten og gra-
den af din funktionsnedsættelse. Der ses på, hvad du fej-
ler, og i hvilket omfang sygdommen/lidelsen påvirker dit 
funktionsniveau, og der vurderes på den baggrund, om 
der er tale om en funktionsnedsættelse af en sådan svær-
hedsgrad, at det medfører meget betydelige begrænsnin-
ger i din erhvervsevne. Der er ikke en såkaldt positivliste 
over hvilke diagnoser, der udløser handicaptillæg. Derfor 
kan du heller ikke være sikker på at alene diagnosen fi-
bromyalgi udløser handicaptillæg. Afgørelsen hviler på din 
individuelle situation i forhold til kriterierne. Selvom én 
studerende f.eks har fået bevilget handicaptillæg som 
følge af en fibromyalgi, er det ikke ensbetydende med, at 
andre med samme diagnose er berettiget til handicaptil-
læg, da omfanget af symptomerne i forbindelse med ek-
sempelvis fibromyalgi kan variere fra person til person. 
Afgørelsen sker ud fra en samlet vurdering af dine symp-
tomer. Hvis du har flere diagnoser end fibromyalgi, fore-
tages der en samlet vurdering af, om du opfylder betin-
gelserne for at være berettiget til handicaptillæg.

3. Gentagne sygdomsperioder og risiko
    for tilbagefald 
I vurderingen indgår, hvor længe du har været syg, og/
eller om du har haft mange sygdomsperioder. 

Ligeledes ses der på, om dine symptomer er aftaget, 
og hvornår du sidst har været syg. Endvidere vurderes 
der generelt, om der er risiko for tilbagefald. Din syg-
domshistorie gennemgås og der ses på, hvad der har ud-
løst de tidligere sygdomsperioder. 

Af Lisbeth Balslev Aagaard 
Leder af Rådgivningen og Socialpolitisk Konsulent




