
Ansökan om särskilt pedagogiskt stöd 

En ansökan om särskilt pedagogiskt stöd görs via systemet Nais på följande länk: 

www.nais.uhr.se  

Vad är Nais: Nais är ett system där du som student med en varaktig funktionsnedsättning kan 

ansöka om att få särskilt pedagogiskt stöd i dina studier vid svenska universitet och högskolor. 

Nais är ett nationellt system, men används lokalt av lärosäten och det är bara vi samordnare 

som behandlar din ansökan som tar del av alla de uppgifter du lämnar.  

Stöter du på problem och behöver hjälp med att göra din ansökan, kontakta samordnaren på 
ditt lärosäte 

Så här går en ansökan till: 

1. Logga in via Antagning.se

a) Välj Antagning.se och logga in med dina inloggningsuppgifter. 



2. Därefter kommer du att gå igenom följande steg:

a) PUL-texten - läs igenom texten noggrant och tryck på knappen Jag samtycker om du 
godkänner. PUL-godkännande krävs endast första gången som du ska använda Nais.

b) Personuppgifter - kontrollera din e-postadress och fyll i ditt telefonnummer.

c) Välj lärosäte - ange Konstfack.

d) Ladda upp läkarintyg, logopedutredning eller annan dokumentation som styrker din 
varaktiga funktionsnedsättning. Då NAIS godkänner både PDF:er och bilder kan du t.ex. 
fota ditt dokument med din mobil och ladda upp.

e) Beskriv din studiesituation - hur din funktionsnedsättning påverkar denna (frivilligt).

f) Kontrollera din ansökan och skicka in den genom att trycka på Skicka in ansökan.

3. Efter inskickad ansökan kommer du att bli kontaktad av Konstfacks samordnare för ett 

möte gällande dina behov av stöd under studietiden.  

Bilder av stegen i en ansökan (när PUL accepterats): 
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Steg 2 av 5 - Välj lärosäte 
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Steg 3 av 5 - Ladda upp intyg 
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Steg 4 av 5 - Beskriv din studiesituation 
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Steg 5 av 5 - Kontrollera ansökan 
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Namn 

E-postadress 

Telefonnummer 
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Beskrivning av din studiesituation 
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När du fått ett besked kan du läsa detta din studentprofil. Logga in på www.nais.uhr.se och 

öppna din ansökan. Längst ned på ansökningens sida står det ”läs intyg”.  

Vill du se din studentprofil samt 

inskickad ansökan trycker du här. 

http://www.nais.uhr.se/
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