
Til Heart Teens 

Vi aftalte, at jeg skulle videregive relevant hjemmesider og links, som vi talte om torsdag d. 6.10.16 i 

Rådgivningen i Århus. 

Hvordan søger man SPS? 

1. Først optages på uddannelsen 

2. Henvendelse til SPS konsulent på uddannelsesstedet 

3. Uddannelsesstedet udarbejder ansøgning til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 

4. Afgørelse træffes af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 

OBS. Det er en god ide allerede ved ansøgning om optagelse på uddannelsen, at gøre opmærksom på at der 

kan være behov for SPS 

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Rådgivning 

 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Rådgivning  

 Tilbud til elever på ungdomsuddannelserne i Aarhus, herunder også SOSU Aarhus. 

 http://upraarhus.dk/ 
 

Kompenserende ordninger 

 Fortrinsadgang 

 Personlig assistance 

 Mentorordning 

 Løntilskud ved ansættelse af nyuddannede personer med handicap (Isbryderordningen) 

 Læs meget mere på  
www.bmhandicap.dk 
 

SU-Handicaptillæg 

For at få handicaptillæg skal du: 

 Have en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør dig nærmest ude af stand til at 
påtage dig et studiejob 

 Modtage SU eller slutlån 
 Gå på en videregående uddannelse 

At du skal opfylde de almene betingelser for at få SU betyder, at du er omfattet af de samme regler som 
andre studerende, også for eksempel kravet om studieaktivitet. 

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. 

For at berettige til handicaptillæg skal din lidelse medføre en betydelig funktionsnedsættelse. Det kan for 
eksempel være som følge af leddegigt, dissemineret sklerose, psykiske vanskeligheder inden for det 
skizofrene spektrum eller langvarig og tilbagevendende depression.  
 
Din lidelse skal være lægeligt dokumenteret. Du vil for eksempel ikke være berettiget til handicaptillæg på 
grund af almensymptomer som smerter i bevægeapparatet (ryg, arme eller ben), hvis der ikke er tale om en 

http://upraarhus.dk/
http://www.bmhandicap.dk/
http://www.su.dk/su/su-betingelser/studieaktivitet/studieaktivitet-paa-videregaaende-uddannelser/


kronisk smertetilstand. Du vil heller ikke være berettiget til handicaptillæg, hvis du har eller tidligere har 
haft en psykisk lidelse som for eksempel depression eller angst, hvor der ikke længere er svære symptomer 

Ovenstående er fra su.dk og I kan læse mere på http://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-

handicappede-mv/handicaptillaeg/ 

I er altid velkomne til at kontakte mig for spørgsmål på nedenstående mail eller telefon nr. I kan evt. 

sende en mail med jeres telefon, og jeg vil ringe jer op. 

lenielsen@hjerteforeningen.dk 

Tlf. 70 25 00 00 - Hjerteforeningen 
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