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I 2010 uttalte Jens Stoltenberg; ”De aller fleste av oss er verken helt friske eller helt
syke” i forbindelse med at han presenterte nye tiltak for å få færre på sykemelding. NSO
er enige med statsministeren, men skulle ønske at han delte dette synet også for oss
studenter.
Studenter må i dag enten være helt friske og motta stipend og låneordninger under
normale forutsetninger, eller være sykemeldt på heltid og motta sykestipend. Som
arbeidstaker har man muligheten til å jobbe under aktiv sykemelding og på denne måten
bidra til samfunnet, til tross for sykdom. Studenter har ikke denne muligheten. Uansett
om man sliter psykisk med depresjoner og angst eller om hånden verker på grunn av en
senebetennelse, vil man måtte gå ut i full sykemelding for å kunne motta sykestipend.
Man kan ikke ta studiepoeng, selv om man selv har et ønske om det.
For det første vil en innføring av deltidssykemeldingen medføre at studenten har
mulighet til den personlige utviklingen det er å studere, fremfor å tvinges til å sitte
hjemme i sofaen. Det er en belastning å måtte sitte hjemme, når man ønsker og er
kapabel til å studere, selv om det ikke er på fulltid. Det vil være naturlig å se for seg at
studenter presser seg selv til å ta fulltidsutdanning, men ikke klarer dette, og dermed
mister motivasjon og faller fra utdanningen sin.
Med dagens ordning er systemet tilrettelagt for at studenten skal kunne være syk,
fremfor at det er tilrettelagt for å kunne studere i den grad studenten har kapasitet til det.
Støtteordningene bør prøves slik at de faktisk retter seg inn mot det behovet studentene
har, og ikke forårsaker at studentene må være helt sykemeldt.
Årsaken til en midlertidig ordning med deltidssykemelding for studenter er ubegripelig
vond og NSO ønsker å berømme regjeringen for å bistå studentene det gjelder. Det er
positivt at ordningen har omfattet alle studenter, uavhengig av årsak til
sykemeldingsbehov.

Når det er sagt er det viktig å se alle studenters problemer og at det skal være like
rettigheter for alle som blir syke uavhengig av årsak og omstendigheter.
Et traume behandles medisinsk likt uavhengig av utløsende faktor. NSO mener det er
galt hvis studenter som opplever et traume etter august 2012 ikke får samme politisk
behandling som de som opplevde det i 2011.
En fremtidig mulighet for å kunne studere på deltid, med sykestipend for det man ikke
klarer å prestere, vil være å satse på studenter. Det vil bidra til likestilling med de
vilkårene studentene møter i arbeidslivet, og det vil være en nyttig samfunnsinvestering
på lang sikt. Dette vil være et viktig og riktig skritt på veien for å løfte prinsippet om lik rett
til utdanning.
Norsk studentorganisasjon ønsker at ordningen med gradert sykestipend videreføres og
gjøres til en permanent ordning for alle studenter i Norge.
Sitat Jens Stoltenberg (ABC nyheter 08/02-2010):
http://www.abcnyheter.no/nyheter/100208/advarer-mot-gradert-sykemelding
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