
 

 
Side     1/5 

17. november 2022 
 

Uddannelses- og 
Forskningsstyrelsen  
 

 

  
 

Sådan vurderer Uddannelses- og Forskningsstyrelsen  an-
søgninger om handicaptillæg  
 

 

Efter SU-loven kan studerende på videregående uddannelse og elever på erhvervs-

uddannelse, der modtager SU, få handicaptillæg, hvis de har en varig fysisk eller 

psykisk funktionsnedsættelse, der giver dem meget betydelige vanskeligheder ved 

at varetage et erhvervsarbejde under uddannelsen.  

 

Det betyder, at du som studerende på en videregående uddannelse eller som elev 

på en erhvervsuddannelse kan få handicaptillæg, hvis du har en varig funktions-

nedsættelse, som har så væsentlige følger, at det stort set ikke er muligt for dig at 

supplere SU’en ved erhvervsarbejde.  

 

Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der vurderer, om du vil være i stand 

til at varetage et erhvervsarbejde med de ressourcer du har. Styrelsen vurderer 

dette ud fra:  

 

 arten og graden af funktionsnedsættelsen, og på baggrund heraf  

 funktionsnedsættelsens betydning for din evne til at varetage et erhvervsar-

bejde  

Vurdering af funktionsnedsættelsen  
Når styrelsen vurderer din fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelse, ser vi på 

varigheden af din funktionsnedsættelse, din aktuelle tilstand samt dit funktionsni-

veau.  

 

Konkret betyder det, at vi med udgangspunkt i den lægefaglige vurdering lægger 

vægt på:  

 

1) varigheden af funktionsnedsættelsen,  

2) beskrivelsen af funktionsnedsættelsen og dens 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 ri-

meligt omfang medvirker til behandlingen,  

5) om der er beskrevet restsymptomer eller bivirkninger af væsentligt omfang efter 

den iværksatte behandling, og  

6) i hvilket omfang du har eller har haft erhvervsarbejde.  

 

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 forsørgerforpligtelser eller udgifter til medi-

cin og behandling, indgår ikke i vurderingen. Din studiemæssige situation, det vil 

sige valg af studie og omfanget af undervisningstimer, ferier med videre, er heller 

ikke en del af vurderingen. 

 

Et erhvervsarbejde kan være et hvilket som helst job, du kan varetage ved siden af 

studiet. Hvis du for eksempel er i stand til at arbejde 5-6 timer om ugen, herunder i 
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weekender, eller fuldtid 5-6 uger i årets ferier, er du som udgangspunkt ikke beret-

tiget til handicaptillæg.  

 

Styrelsen skal og kan ikke anvise et bestemt erhvervsarbejde, som du vil kunne be-

stride. Jobbenes studierelevans, lokale forhold eller beskæftigelsessituation er ikke 

en del af vurderingen. 

 

1. Varighed  

Du skal på ansøgningstidspunktet have en varig funktionsnedsættelse.  

 

En varig funktionsnedsættelse er som udgangspunkt en funktionsnedsættelse, der 

hverken af sig selv eller ved behandling vil blive væsentligt bedre inden for en læn-

gere årrække.  

 

For eksempel berettiger en brækket arm, en operation eller en enkeltstående syg-

domsperiode ikke til handicaptillæg, da de fleste kommer sig fuldstændig 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). 

http://www.su.dk/SU/klippekortet/forsinket/Sider/default.aspx   

 

Hvis du er i gang med en behandling, for eksempel efter en ulykke, og effekten af 

denne ikke kan fastslås endeligt på afgørelsestidspunktet, kan styrelsen bevilge et 

tidsbegrænset handicaptillæg. Det skal dog være sandsynliggjort, at der på længere 

sigt vil være tale om en varig og betydelig funktionsnedsættelse, som berettiger til 

handicaptillæg.  

 

2. Art og grad  

Du skal på ansøgningstidspunktet have en funktionsnedsættelse af en sådan svær-

hedsgrad, at det medfører meget betydelige begrænsninger i din erhvervsevne.  

 

Styrelsen vurderer alle ansøgninger individuelt på baggrund af lægefaglige oplys-

ninger, der beskriver arten og graden af din funktionsnedsættelse. Vi ser på, hvad 

du fejler, og i hvilket omfang sygdommen/lidelsen påvirker dit daglige funktionsni-

veau, og vurderer på den baggrund, om der er tale om en funktionsnedsættelse af 

en sådan sværhedsgrad, at det medfører meget betydelige begrænsninger i din er-

hvervsevne. Det vil indgå i vurderingen, hvordan du som følge af din funktionsned-

sættelse er påvirket i din hverdag.  

 

Det er ikke muligt at udarbejde en positivliste over hvilke diagnoser, der udløser 

handicaptillæg. En bestemt diagnose er derfor ikke ensbetydende med, at vi kan til-

dele handicaptillæg. Selvom én studerende har fået bevilget handicaptillæg som 

følge af en diagnose, er det ikke ensbetydende med, at alle med samme diagnose er 

berettiget til handicaptillæg, da omfanget af symptomer kan variere fra person til 

person.  

 

Afgørelsen sker ud fra en samlet vurdering af dine symptomer. Hvis du har flere di-

agnoser, foretager vi en samlet vurdering af, om du opfylder betingelserne for at 

være berettiget til handicaptillæg. 

  

http://www.su.dk/SU/klippekortet/forsinket/Sider/default.aspx
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3. Gentagne sygdomsperioder og risiko for tilbagefald  

Styrelsen ser på, hvor længe du har været syg, og/eller om du har haft mange syg-

domsperioder.  

 

Vi ser også på, om dine symptomer er aftaget, og hvornår du sidst har været syg. 

Endvidere vurderer vi generelt, om der er risiko for tilbagefald. Vi gennemgår din 

sygdomshistorie og ser på, hvad der har udløst de tidligere sygdomsperioder.  

 

4. Behandling  

Det indgår i vurderingen, om behandlingsmulighederne er udtømte, eller om medi-

cinsk, kirurgisk eller anden behandling helt eller delvist kan afhjælpe din funkti-

onsnedsættelse. 

 

Desuden ser vi på, om du følger de lægefaglige anbefalinger i forhold til at tage vare 

på dig selv og din sygdom. Det kan for eksempel være oplysninger, der beskriver, 

om du undlader eller glemmer at tage din medicin. 

 

Som nævnt indgår det i vurderingen, om behandlingsmulighederne er udtømte. Vi 

kan dog se bort fra dette, hvis en behandling er af meget indgribende karakter, for 

eksempel i form af en omfattende operation. Vi anser ikke medicinsk behandling 

for at være af meget indgribende karakter, medmindre der er tale om betydelige bi-

virkninger af medicinen.  

 

5. Restsymptomer og bivirkninger  

Styrelsen ser på, hvilke restsymptomer eller bivirkninger der er beskrevet i den læ-

gefaglige dokumentation, for eksempel om der er effekt af behandlingen, og i hvil-

ket omfang behandlingen helt eller delvist afhjælper dine symptomer.  

 

Vi vurderer, om du samlet set har gener eller restsymptomer af et så betydeligt om-

fang, at der er tale om en funktionsnedsættelse af en sådan sværhedsgrad, at det 

medfører meget betydelige begrænsninger i din erhvervsevne.  

 

Hvis det fremgår, at du har det godt eller er velbefindende, indgår det i vurderin-

gen. Det indgår desuden i vurderingen, om du har bivirkninger for eksempel i form 

af vedvarende smerter, udmatning, nedsat immunforsvar, rystelser eller koncentra-

tionsbesvær.  

 

6. Erhvervsarbejde  

Styrelsen ser på, i hvilket omfang du har eller har haft arbejde.  

 

Vi indhenter oplysninger om arbejdstimer og indkomst fra Skattestyrelsen og ind-

drager dine egne oplysninger om dine tidligere arbejdsforhold. Vi kontakter ikke 

nuværende eller tidligere arbejdsgivere.  

 

Hvis du har arbejdet i et nævneværdigt omfang, efter din funktionsnedsættelse er 

indtrådt, vil det umiddelbart ikke tale for, at der er en funktionsnedsættelse af en 

sådan sværhedsgrad, at det berettiger til handicaptillæg. 
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Derudover vurderer vi, om du har gener, som medfører skånebehov i forhold til et 

erhvervsarbejde, og om du for eksempel vil kunne varetage et arbejde, der ikke er 

fysisk belastende.  

 

Hvis du modtager handicaptillæg, har du et nedsat fribeløb, da handicaptillægget 

kompenserer for den manglende mulighed for at supplere SU’en med lønindkomst. 

Det nedsatte fribeløb er tiltænkt eventuelle renteindtægter, børnepension, legater 

og lignende samt i særlige tilfælde en meget beskeden lønindkomst i forbindelse 

med afprøvning af din erhvervsevne, svarende til ca. 2-4 timers arbejde om ugen. 

 

Hvis det viser sig, at du kan arbejde i et nævneværdigt omfang, kan vi genoptage 

din sag og stoppe udbetalingen af handicaptillæg. Der kan desuden i særlige til-

fælde blive rejst krav om, at du skal betale dit handicaptillæg tilbage, hvis det viser 

sig, at betingelserne for at modtage handicaptillæg ikke har været opfyldt. 

 

Hvis du modtager skattepligtige udbetalinger efter loven om arbejdsskadeforsik-

ring eller loven om erstatningsansvar, skal du være opmærksom på, at det påvirker 

dit fribeløb, og at du ikke kan søge om forhøjelse af fribeløbet. 

Dokumentation  
For at vi kan træffe en afgørelse, skal der foreligge fyldestgørende og aktuel læge-

faglig dokumentation for funktionsnedsættelsen, herunder oplysninger om syg-

doms- og behandlingsforløb, aktuel tilstand og påvirkning af det daglige funktions-

niveau samt forventet udvikling. Dokumentation kan være fra enten hospital, speci-

allæge eller egen læge i form af journaloplysninger, speciallægeerklæring, epikriser 

eller fyldestgørende lægefaglig udtalelse.  

 

En erklæring fra din egen læge vil som udgangspunkt ikke være tilstrækkelig doku-

mentation for at kunne vurdere en ansøgning, medmindre der for eksempel er tale 

om en betydelig funktionsnedsættelse på grund af en medfødt lidelse.  

 

En udtalelse fra en psykolog kan indgå i vurderingen af ansøgningen, hvis den er 

underbygget af udtalelse fra en speciallæge i psykiatri.  

 

Det er ikke din læge, som afgør, om du er berettiget til handicaptillæg. Din læges 

vurdering af, om du kan varetage et erhvervsarbejde, er ikke i sig selv grundlag for 

at tildele handicaptillæg.  

 

Styrelsen kan bede dig om at fremsende supplerende lægefaglig dokumentation, 

eventuelt i form af ”Lægeattest til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen”, inden for 

en given tidsfrist. Hvis vi ikke har modtaget de efterspurgte oplysninger inden for 

tidsfristen, kan vi træffe afgørelse ud fra de oplysninger, vi har på afgørelsestids-

punktet. Hvis der ikke er tilstrækkelig lægelig dokumentation for din funktionsned-

sættelse, kan vi vælge at indkalde dig til en undersøgelse hos en speciallæge med 

henblik på at få udarbejdet en speciallægeerklæring, som beskriver din helbreds-

mæssige tilstand. Styrelsen betaler honoraret til lægen. 
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Lovgrundlag 

Vi henviser til: 

 

SU-lovens § 7, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. august 2017 om statens 

uddannelsesstøtte med senere ændringer.  

 

§ 35 i SU-bekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 2433 af 14. december 2021 med 

senere ændringer.  


