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Serviceniveau på børnehandicapområdet
Politisk målsætning på børne- og ungeområdet
Hvidovres Kommunes børne- og ungepolitik lægger vægt på, at børn og unge først og
fremmest er forældrenes ansvar, dernæst et fælles ansvar. Det fremgår, at i forhold til
børn og unge med særlige behov, skal den forebyggende og tidlige indsats prioriteres højt
med henblik på udviklingsmuligheder, inklusion og lokale indsatser.
Alle tiltag og aktiviteter omkring barnet skal ske i tæt dialog med barnet eller den unges
forældre. Forældre, børn og unge skal involveres og støttes i at tage medansvar.
Hvidovre Kommunes børne- og ungepolitik skal sikre, at de almene tilbud i videst omfang
kan rumme børn og unge med særlige behov. Hvidovre Kommune lægger derfor vægt på
et målrettet tværfagligt samarbejde med fokus på inddragelse af forældrene.
Hvidovre Kommune lægger vægt på, at de ressourcer, der er til rådighed på børne- og
ungeområdet bruges mest hensigtsmæssigt i forhold til faglig kvalitet og økonomistyring.
Handicappolitisk målsætning
Hvidovre Kommunes handicappolitik vedrører alle aldersgrupper. De tre overordnede
principper for politikken er: ligebehandling, sektoransvar og kompensation. Det betyder at:
 alle skal have mulighed for at deltage i samfundslivet
 hver sektor har ansvar for, at der bliver taget hensyn til borgere med handicap på
deres område.
 der skal være tilbud eller ydelser, der kompenserer den enkelte borger for
konsekvenserne af en nedsat funktionsevne.
Målgruppen, servicelovens § 41
Servicelovens § 41, stk. 1 beskriver, at: ”Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af
nødvendige merudgifter ved forsørgelsen i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig
og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig
lidelse. Det er en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte
funktionsevne og ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i denne lov eller anden
lovgivning.”
Med indgribende lidelse forstås, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har
alvorlige følger i hverdagen.
Med kronisk lidelse forstås sygdomstilstande og lignende, som, fra tidspunktet de opstår,
normalt vil vare flere år.
Med langvarig lidelse forstås, at lidelsen normalt skønnes at vare et år eller mere.
En diagnose (fx vådligger, astma, allergi, opmærksomheds – eller udviklingsforstyrrelser
og psykiske lidelser) eller kategorisering af et barn eller en ung giver ikke i sig selv
adgang til at tilhøre den målgruppe, som servicelovens § 41 retter sig imod. Det
afgørende er vurderingen af barnets funktionsniveau, som skal være væsentligt nedsat
med indgribende betydning for barnets eller den unges hverdag.
At et barn har beskrevne/dokumenterede vanskeligheder i hverdagen, er ikke det samme
som, at barnet kan inkluderes i målgruppen efter servicelovens § 41. Det er afgørende, at
beskrive/vurdere graden af funktionsevnen, som skal være varigt nedsat, eller at lidelsen
skal have alvorlige følger i barnets daglige tilværelse.
3

Det betyder, at vurderingen af om et barn opfylder betingelserne for merudgiftsydelse er
en konkret og individuel helhedsorienteret vurdering af barnets funktionsnedsættelse eller
lidelse og det deraf afledte hjælpebehov.
Målgruppen, servicelovens § 42
Servicelovens § 42, stk. 1: ”Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt
arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig
og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig
lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte
funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er
moderen eller faderen, der passer det.”
Inden der sker en vurdering af behovet for pasning i hjemmet foretages en
målgruppevurdering for afgrænsning af målgruppen, der kan modtage kompensation for
tabt arbejdsfortjeneste.
Målgruppen for bevilling efter § 42 er mindre end målgruppen, der kan modtage hjælp til
merudgifter, jf. servicelovens § 41, idet det er en forudsætning, at det drejer sig om børn,
hvor det er en følge af den nedsatte funktionsevne eller lidelse, at barnet/den unge
passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er forældrene, der gør det.
Formålet med hjælpen:
 At børnene kan forblive i familien og dermed undgå anbringelse på institution eller
lignende
 At familien kan leve så normalt som muligt på trods af barnets handicap
 At hindre, at barnets handicap forværres eller får andre følger.
Betingelser for hjælp efter § 41 og § 42:
 Barnet skal opfylde kriterierne, som er beskrevet under definitionen på målgruppen
 Barnet skal have ophold i hjemmet
 Merudgiften skal være en følge af handicappet, og nødvendig for barnets
forsørgelse i hjemmet
 De sandsynliggjorte merudgifter skal mindst udgøre minimumsbeløbet på 4.752 kr.
pr. år svarende til 396 kr. pr. måned (2017 niveau).
Ydelsen fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og afrundes til
nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.
Merudgiften udgør differencen mellem den udgift, familien har ved forsørgelsen af det
handicappede barn og forsørgelsesudgiften for et ikke-handicappet barn.
Egenbetaling
Der er egenbetaling på ydelser, hvor en ydelse er dyrere som følge af barnets
funktionsnedsættelse, men hvor forældre til alle andre børn også vil have en udgift. Det
kan fx være fritidstilbud som ridning og svømning, hvor forældre fortsat skal afholde en
udgift selv, men bliver kompenseret for det, som aktiviteten er dyrere som følge af barnets
funktionsnedsættelse.
Egenbetaling forekommer også, hvor familien normalt ville have en udgift, men i en
periode ikke har denne udgift. Det kan fx være udgifter til kost ved hospitalsindlæggelse,
hvor der fratrækkes en egenbetaling i hospitalets pris for måltider.
Oplysningspligt:
Borgeren har pligt til at oplyse om væsentlige ændringer i forhold, der ligger til grund for
udmålingen af ydelserne. Væsentlige ændringer kan fx være:
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Relevante ændringer i barnets sygdom:
Når barnets sygdom forandrer sig og dermed medfører en mindre eller øget
merudgift eller behov for færre eller flere timers kompensation for tabt
arbejdsfortjeneste.
Relevante ændringer i de økonomiske oplysninger, der har været anvendt til
udregningen af merudgiftsydelsen og/eller kompensation for tabt
arbejdsfortjeneste, fx ændringer i indtægts- og arbejdsforhold.
Relevante ændringer i husstanden:
Hvis borgeren modtager merudgifter til boligen, kan det have betydning for
beregningen, hvis en person til - eller fraflytter adressen.

Råd - og vejledningspligt:
Efter forvaltningsloven har en forvaltningsmyndighed pligt til at vejlede inden for eget
myndighedsområde, men skal derudover være opmærksom på at henvise til anden
rådgivning både inden for det sociale område og uden for det sociale system.
Dokumentation:
Borgeren skal kunne sandsynliggøre eller dokumentere, de merudgifter, der ansøges om.
Lægelige oplysninger:
Forældremyndighedsindehaveren skal give samtykke til, at der indhentes lægelige
oplysninger.
Samtykket skal indhentes skriftligt – eller kan ved et mundtligt samtykke journaliseres i
journalen.
Der skal indhentes lægelige oplysninger fra hospital, speciallæge eller egen læge.
Såfremt barnet tilses af sygehus eller speciallæge, indhentes lægelig dokumentation i
form af statusattest.
Det er vigtigt, at der spørges konkret til det lægelige problem, der er årsag til
ansøgningen.
Såfremt der indhentes statusattest, skal lægen således spørges, om barnet har
vidtgående og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk
eller langvarig lidelse.
Partshøring:
Efter forvaltningsloven kan der ikke træffes afgørelse i en sag før borgeren, der er part i
sagen, er blevet bekendt med de oplysninger eller vurderinger, der lægges til grund for
afgørelsen. Dette dog kun hvis oplysningerne er til ugunst for borgeren og af væsentlig
betydning for sagens afgørelse. Borgeren skal have mulighed for at fremkomme med en
udtalelse inden for en bestemt tidsfrist.
Ved 1. gangs henvendelse:
1. Lovgrundlaget skal være opfyldt.
2. Der skal laves et overslag over omfanget af de behov, som barnet, efter de
sandsynliggjorte merudgifter, vil få i det kommende år.
3. Både enkeltudgifter og løbende udgifter inden for det næste år sammenlægges.
Det samlede beløb skal overstige det af Social- og Indenrigsministeriet fastsatte
årlige minimumsbeløb for, at borgeren er berettiget til økonomisk hjælp til dækning
af merudgifter.
4. Hvis der er usikkerhed om, hvorvidt merudgifterne overstiger minimumsgrænsen,
bedes borgeren om at gemme kvitteringer m.v. i 3 måneder for at sandsynliggøre
den fastsatte ydelse.
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5. Uanset, at de sandsynliggjorte merudgifter stiger, kan forældrene ikke forlange at
få ændret merudgiftsydelsen, før der er forløbet et år fra sidste afgørelse. Den
eventuelle stigning i merudgifterne udbetales med tilbagevirkende kraft.
Ubetaling
Alle merudgifter udbetales normalt til en af forældrene. I tilfælde af at forældrene er skilt
udbetales til den forælder, hvor barnet har bopæl.
For at forenkle det administrative afregningsarbejde kan der, såfremt forældrene ønsker
det, udstedes bevillingsbrev til apotek, leverandør af særlige fødevarer(fx sondemad),
leverandør af specielle sko eller særlig kørselsbevilling, som derefter afregnes direkte
med Børnehandicap.
Opfølgning
De sandsynliggjorte merudgifter reguleres årligt og bevilges som udgangspunkt for et år
ad gangen. Hvis de sandsynliggjorte merudgifter stiger i løbet af året, skal de reguleres
med tilbagevirkende kraft. Det er kun stigninger siden seneste fastsættelse, der skal
medregnes.
Hvis stigningen i merudgifterne er betydelig, er det god forvaltningsskik, at
merudgiftsydelsen ændres inden 1- års perioden udløber.
For meget udbetalt i merudgiftsydelse kan ikke kræves tilbagebetalt med mindre, der er
tale om, at borgeren bevidst har unddraget at oplyse kommunen om ændringer i sine
forhold. (socialt bedrageri)
Enkeltstående merudgifter
Dækning af enkeltstående merudgifter forudsætter, at familien allerede er berettiget til
merudgiftsydelse eller at enkeltydelsen overstiger 4.752 kr..
Enkeltstående merudgifter kan udbetales på det tidspunkt, hvor behovet opstår.
Ophør
Retten til merudgifter ophører, når den unge fylder 18 år, eller når barnet ikke længere
opfylder betingelserne i henhold til § 41.
Takst:
Det årlige minimumsbeløb er på kr. 4.752,00 (2017 niveau)
Der kan kun ydes økonomisk hjælp til dækning af merudgifter, såfremt merudgifterne
overstiger den af staten fastsatte minimumsgrænse på kr. 4.752,00 kr. årligt (2017 niveau)
Bevillingskompetence:
Merudgiftsydelsen pr. år, som ligger under 3 gange minimumsbeløbet –
børnehandicaprådgiver.
Merudgiftsydelsen pr. år, som ligger over 3 gange minimumsydelsen – socialfaglig
konsulent.
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Serviceniveau på
børnehandicapområdet
Emne:
Aflastning, pasning
(barnepige)
Lovgrundlag: § 41

Mål for indsatsen

Niveau og omfang af ydelsen

Hvidovre Kommune

Servicelovens § 41, stk. 1:
”Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af
nødvendige merudgifter ved forsørgelsen i
hjemmet af et barn under 18 år med
betydelig og varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne eller indgribende
kronisk eller langvarig lidelse. Det er en
betingelse, at merudgifterne er en
konsekvens af den nedsatte funktionsevne
og ikke kan dækkes efter andre
bestemmelser i denne lov eller anden
lovgivning.”

Familien kan leve så normalt som muligt på
trods af barnets handicap.
Barnet eller den unge kan forblive i
hjemmet.
Forældrene skal kunne give omsorg og
være sammen med søskende.
Anvendelse af de øvrige
aflastningsordninger skal gå forud for
anvendelse af § 41 til aflastningsformål.
Der kan ydes hjælp til merudgiften ved
ansættelse af en hjælper i eget hjem.
Kun i særlige tilfælde kan der ydes hjælp til
pasning/ barnepige ud over 3 timer pr. uge.
Beløbet til merudgiften til pasning/barnepige
er fastsat til 66 kr. pr time.
Kun i særlige tilfælde kan der ydes
pasning/barnepige fra servicebureauer fx
Bruger-Hjælper Formidlingen.
Når hjælpen ydes efter § 41, er det
forældrene, der er arbejdsgivere.
Forældrene skal vejlede den ansatte om at
indbetale skat.

Bevillingskompetence

Under 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Rådgiver
Over 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Socialfaglig konsulent
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Emne:
Afløsning/Aflastning
Lovgrundlag: § 84, stk. 1, jf. § 44 eller §
52, stk. 3, nr. 5

Servicelovens § 44: ”Bestemmelserne i §
83, § 84, stk.1 og § 86, stk. 2, finder
tilsvarende anvendelse vedrørende børn,
der har behov herfor.”
Servicelovens § 84, stk. 1:
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde
afløsning eller aflastning til ægtefæller,
forældre eller andre nære pårørende, der
passer en person med nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne.”

Mål for indsatsen

Niveau og omfang af ydelsen

Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 5:
”Kommunalbestyrelsen kan iværksætte
hjælp inden for følgende typer af tilbud….
nr. 5. aflastningsordning jf. § 55 i en
plejefamilie, kommunal plejefamilie eller
netværksplejefamilie eller på et opholdssted
eller en døgninstitution jf. § 66. nr. 1-3, 5 og
6.”
Familien kan leve så normalt som muligt på
trods af barnets handicap.
Barnet eller den unge kan forblive i
hjemmet.
Forældrene skal kunne give omsorg og
være sammen med søskende.
Når forældrene har brug for aflastning på
baggrund af barnets eller den unges
nedsatte funktionsevne, kan aflastningen
ydes i henhold til § 84, jf. 44 i hjemmet eller
på en aflastningsinstitution.
Aflastningen uden for hjemmet kan som
hovedregel ydes hver 3. weekend og en
uge om året som ferie.
Denne form for aflastning kræver ikke en
forudgående børnefaglig undersøgelse.
Der skal være minimum et besøg på
aflastningsstedet inklusiv en børnesamtale
én gang om året.
Aflastning i henhold til § 52.3.5 gives alene
ud fra barnets eller den unges særlige
behov og kræver en forudgående
børnefaglig undersøgelse med handleplan
og opfølgning.
Aflastning i henhold til § 52,3.5 kan ske i
plejefamilie, netværkspleje, opholdssted
eller døgninstitution.
Omfanget er det samme som i henhold til §
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§ 84, jf. § 44.
Når hjælpen ydes efter § 44, er det
kommunen, der er arbejdsgiver og ikke
forældrene
Bevillingskompetence
Emne:
Allergi/Astma

Socialfaglig konsulent

Lovgrundlag: § 41

Servicelovens § 41

Mål for indsatsen

Familien kan leve så normalt som muligt på
trods af barnets handicap, samt at barnet
ikke får forværring af den nedsatte
funktionsevne eller får andre følger.

Niveau og omfang af ydelsen

Ved bevilling af disse merudgifter skal der
tages stilling til, om vurderingen skal ske
med eller uden medicinsk behandling.
Vurderingen skal ske uden medicinsk
behandling, hvis ophør af behandlingen
enten vil være akut livstruende eller vil
medføre en umiddelbar risiko for væsentlig
og varig nedsat funktionsniveau.

Eksempler på udgifter der ikke kan
medtages i merudgiftsberegningen

Bevillingskompetence

Principafgørelse 35-16
 Antihistaminer– fx Zyrtec, Clarityn
Disse håndkøbspræparater anses ikke for
at være direkte relaterede til barnets lidelse,
men anvendes af mange i befolkningen i
lighed med fx hovedpinetabletter.
 Vaccination mod influenza
 NEC-spacer. Dette er et
behandlingsredskab, og udgiften
skal evt. søges dækket via
behandlende læge/sygehusvæsen.
 Allergivaccinationer.
Under 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Rådgiver
Over 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Socialfaglig leder

Se også medicin og vaccinationer
Emne:
Behandling, forebyggende eller
vedvarende
Lovgrundlag: § 11, stk. 3 og stk. 7, § 86
stk. 2, jf. § 44 og § 41

Servicelovens § 11, stk. 3:
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en
forebyggende indsats til barnet, den unge
eller familien, når det vurderes, at støtte efter
nr. 1-4 kan imødekomme barnets eller den
unges behov. Kommunalbestyrelsen kan
tilbyde følgende forebyggende indsatser:
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1. Konsulentbistand, herunder
familierettede indsatser.
2. Netværks- eller samtalegrupper.
3. Rådgivning om familieplanlægning.
4. Andre indsatser, der har til formål at
forebygge et barns eller en ungs eller
familiens vanskeligheder.”
Servicelovens § 11, stk. 7:
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis
rådgivning, undersøgelse og behandling af
børn og unge med adfærdsvanskeligheder
eller nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne samt deres familier.
Opgaverne kan varetages i samarbejde med
andre kommuner.”
Servicelovens § 44: ” Bestemmelserne i §
83, § 84, stk. 1 og § 86, stk. 2 finder
tilsvarende anvendelse vedrørende børn,
der har behov herfor.”

Mål for indsatsen

Niveau og omfang af ydelsen

Servicelovens § 86, stk. 2:
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til
at vedligeholde fysiske eller psykiske
færdigheder til personer, som på grund af
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
eller særlige sociale problemer har behov
herfor.”
Familien kan leve så normalt som muligt på
trods af barnets handicap, samt at barnet
ikke får forværring af den nedsatte
funktionsevne eller får andre følger.
Alle fysioterapi-behandlinger skal være
lægeordineret. (udgår)
I Hvidovre Kommune er det Børneterapiens
visitationsudvalg, der beslutter henvisning
af børnene både til Hvidovre Kommunes
egen fysioterapi og til særlig fysioterapi
uden for kommunen.
Beslutningen sker på baggrund af
henvisningsskema, der ligger på
Sundhedsplejens hjemmeside. Skemaet
udfyldes i samarbejde med forældre.
Børneterapien udfærdiger en handleplan,
som også inddrager forældrene.
Børn med vedligeholdelsesplaner
revisiteres 1 gang årligt.
Transport til behandling ydes efter § 41
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Vejledningssamtaler til forældre med ny
diagnosticerede børn fx autisme ydes i
henhold til § 11, stk. 3 som
konsulentbistand på Hvidovre Kommunes
familiebehandlingssted Poppelgården
Desuden ydes korttidsfamiliebehandling på
Poppelgården fx i forbindelse med et
konkret traume fx sorg eller krise henhold til
§ 11, stk. 7.
Eksempler på udgifter der ikke kan
medtages i merudgiftsberegningen
Bevillingskompetence

Der kan ikke ydes hjælp til behandling hos
zoneterapeut eller lignende alternative
behandlinger.
Fysioterapibehandlinger: Børneterapiens
visitationsudvalg.
Transport: Under 3 gange
minimumsbeløbet pr. år: Rådgiver
Over 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Socialfaglig leder (transport)
Samtaler og korttidsfamiliebehandling:
Rådgiver

Se også transport
Dokumentation

I særlige tilfælde kan kommunen forlange
lægedokumentation i forbindelse med
ydelser i henhold til servicelovens § 11, stk.
7.

Emne:
Bleer og sygeplejeartikler
Lovgrundlag: § 41

Servicelovens § 41

Mål for indsatsen

Familien kan leve så normalt som muligt på
trods af barnets handicap, samt at barnet
ikke får forværring af den nedsatte
funktionsevne eller får andre følger.
Er det dokumenteret, at et barn skal
anvende bleer eller sygeplejeartikler kan
disse indregnes i merudgiftsberegningen.

Niveau og omfang af ydelsen

Der kan kun ydes merudgifter i.h.t. § 41,
hvis der er direkte forbindelse mellem
barnets handicap og brugen af bleer.
Normalt indgår kommunen aftale om
levering af bleer direkte til familiens adresse
og med direkte afregning til kommunen.
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Eksempler på udgifter der ikke kan
medtages i merudgiftsberegningen

Udgift til bleer for et barn under
skolealderen vil normalt ikke kunne
dækkes, da der ikke er tale om en
merudgift, medmindre der er tale om en
specialble begrundet i barnets lidelse fx en
særlig hudlidelse.
Hvis barnet varigt skal bruge bleer ydes de
i.h.t. servicelovens § 112 (hjælpemidler).
Følgende kan ikke ydes til
diabetespatienter, da sygeplejeartiklerne
ydes i.h.t. servicelovens § 112:
Type 1 diabetes: blodsukkermåleapparat,
testmaterialer dvs. nåle teststrimler,
lancetter og ketostix.
Type 2 diabetes: teststrimler og lancetter.
Visse sygeplejeartikler er
behandlingsredskaber og skal ydes fra
hospitalsvæsenet fx sonderemedier.
Vedrørende sondemad se under diæter og
særlig kost.

Bevillingskompetence

Leverandør

Principafgørelse 77-16
Under 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Rådgiver
Over 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Socialfaglig konsulent
Bleer:
Abena a/s
Egelund 35
6200 Aabenraa
Telefon 74 31 05 00, fax 74 31 05 01
E-mail salg@abena.dk
Hjemmeside: www.abena.dk
Sutter/sutteflasker:
Apodan Nordic
Lergravsvej 63
2300 København S

Dokumentation

Familien skal kunne sandsynliggøre
forbruget af bleer og andet.

Emne:
Boligskift/boligændring
Lovgrundlag: § 41 og § 116

Servicelovens § 41
Servicelovens § 116: ”Kommunalbestyrelsen
skal yde hjælp til indretning af bolig til
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personer med varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne, når indretning er
nødvendig for at gøre boligen bedre egnet
som opholdssted for den pågældende.”
Mål for indsatsen
Niveau og omfang af ydelsen

Barnet eller den unge kan forblive i hjemmet
Familien kan leve så normalt som muligt på
trods af barnets handicap.
Er familiens bolig ikke hensigtsmæssig i
forhold til barnets handicap, kan der
eventuelt ydes hjælp til boligændring eller
boligskift i.h.t. servicelovens § 116.
Dette skal ske i samarbejde med
Visitationen i Sundheds- og
Ældreafdelingen og Boligteamet.
Hvis boligudgifterne i forbindelse med
boligændring eller boligskift forøges, vil der
efter § 41 kunne dækkes merudgifter til
huslejen/terminen dvs. differencen mellem
hidtidige nettoudgift og den nye nettoudgift.
Udgifter i forbindelsen med flytningen fx
istandsættelse, flytteudgifter og nødvendigt
bohave fx gardiner, skabe eller lignende
kan ydes efter § 41, såfremt disse ting ikke
kan medflyttes fra gammel bolig, eller der er
behov for mere på grund af større bolig
Merudgiften beregnes efter
minimumsbeløbet, således at ydelsen kan
reguleres én gang årligt.

Eksempler på udgifter der ikke kan
medtages i merudgiftsberegningen
Bevillingskompetence

Der laves således ikke en ny beregning,
hvis f.eks. huslejen stiger.
Udgifter i forbindelse med servicelovens §
116 bevilges af ergoterapien.
Udgifter i henhold til § 41:
Under 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Rådgiver
Over 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Socialfaglig konsulent

Emne:
Briller
Lovgrundlag: § 41

Servicelovens § 41

Mål for indsatsen

Familien kan leve så normalt som muligt på
trods af barnets handicap, samt at barnet
ikke får forværring af den nedsatte
funktionsevne eller får andre følger.
Hvis der er tale om et barn, der grundet sit
handicap ofte ødelægger sine briller, eller et

Niveau og omfang af ydelsen
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barn, der lider af en alvorlig øjensygdom,
der betyder, at der skal købes briller
hyppigere end normalt, dækkes merudgiften
til indkøb af briller.
Der tages kontakt til fx Louis Nielsen og
bedes om et tilbud på det billigst egnede
par briller.

Eksempler på udgifter der ikke kan
medtages i merudgiftsberegningen

Der kan normalt ikke ydes tilskud til briller,
da der ikke er tale om en merudgift i forhold
til andre børn, som skal bruge briller.
Der kan ikke ydes briller ved synskorrektion.
Bevilling af briller efter § 41 kan kun ske,
når det er afgjort, at brillerne ikke kan ydes
efter § 112 (hjælpemidler)

Bevillingskompetence

Emne:
Cykler
§ 41
Mål for indsatsen
Niveau og omfang af ydelsen

Eksempler på udgifter, der ikke kan
medtages i merudgiftsberegningen

Egenbetaling

Bevillingskompetence

Under 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Rådgiver
Over 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Socialfaglig konsulent
Servicelovens § 41

Barnet eller den unge kan leve så normalt
som muligt.
I særlige tilfælde, når der er tale om cykler
(fx tandem eller trehjulet cykler) til fx
træning eller leg, vil udgiften til cykel kunne
gives efter § 41.
Det forudsættes, at alle børn har en cykel,
hvorfor indkøb af almindelige cykler ikke er
en merudgift.
Cykler til transport bevilges i.h.t.
servicelovens § 112/§113 (hjælpemiddel)
1500 kr. til børn under 6 år pr. cykel og
2.500 til børn over 6 år. Alle børn vokser fra
deres cykel og skal have 2-3 cykler i løbet
af deres opvækst. Dette gælder også børn
med handicap – og udskiftning af cykel skal
derfor også betragtes som en merudgift,
hvor 2.500 kr. skal fratrækkes i
egenbetaling.
Under 3 gange minimumsbeløbet: Rådgiver
Over 3 gange minimumsbeløbet:
Socialfaglig konsulent

Emne:
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Diæter og særlig kost
Lovgrundlag: § 41

Servicelovens § 41

Mål for indsatsen

Familien kan leve så normalt som muligt på
trods af barnets handicap, samt at barnet
ikke får forværring af den nedsatte
funktionsevne eller får andre følger.

Niveau og omfang af ydelsen

Normalt vil der ikke kunne ydes tilskud til
diæter og særlig kost, da mange lidelser
falder uden for målgruppen i § 41.
Nødvendige diæter til fx svær cøliaki,
særlig kost fx kræsekost til børn med
cancer, kosttilskud (energiberiget kost) og
sondemad kan ydes efter § 41.
Principafgørelse 67-16
Udregninger af merudgifter til diætkost og
særlig kost findes på følgende
hjemmesider:
www.astma-allergi.dk
www.diabetes.dk
Hvis barnet er allergisk over for komælk,
kan der ydes hjælp til særlig kost i henhold
til § 41.
Børn, der får sondemad eller er
mælkeallergikere kan i særlige tilfælde få en
”grøn recept”, der yder 60% tilskud til
præparatet.

Bevillingskompetence

Under 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Rådgiver
Over 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Socialfaglig konsulent

Se også modermælkserstatning
Emne:
Drift af bil
Lovgrundlag

Servicelovens § 41

Mål for indsatsen

Familien kan leve så normalt som muligt på
trods af barnets handicap, samt at barnet
ikke får forværring af den nedsatte
funktionsevne eller får andre følger.

Niveau og omfang af ydelsen

Til bevilgede handicapbiler ydes der
dækning af udgifter til nødvendige
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forsikringer, afgifter, serviceeftersyn og
reparationer, hvis familien ikke har haft bil
før. Hvis familien har haft bil bevilges kun
udgifter til differencen mellem tidligere og
bevilgede bil.
Driftsudgifter ydes kun til det mærke af bil,
der er bevilget.
Der dækkes ikke reparationer af mere
kosmetisk karakter. Der dækkes
udelukkende udgifter, som er nødvendige
for at bilen er driftssikker.
Bevillingskompetence

Emne:
Efterskole
§ 52, stk. 3 nr. 7 og § 52a, stk.1 nr. 2

Under 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Rådgiver
Over 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Socialfaglig konsulent
Servicelovens § 52.3.7: ”Anbringelse af
barnet eller den unge uden for hjemmet på
et anbringelsessted”
Servicelovens § 52a, stk. 1 nr. 2: ” Der kan
ydes økonomisk støtte til udgifter i
forbindelse med foranstaltninger efter § 52,
stk. 3, eller hvis støtten erstatter en ellers
mere indgribende og omfattende
foranstaltning efter § 52, stk. 3.”

Mål for indsatsen
Niveau og omfang af ydelsen

Bevillingskompetence

Ved foranstaltningerne beskrives formålet
med indsatsen i den konkrete handleplan
for foranstaltningen.
For at få bevilget et efterskoleophold skal
barnet eller den unge have vanskeligheder
af social- eller adfærdsmæssig karakter,
som ligger ud over vanskelighederne
forbundet med deres handicap.
Der udfærdiges en trangsvurdering i
forbindelse med § 52a, som skal vise,
hvorvidt familien selv vil have mulighed for
at betale for opholdet.
Socialfaglig konsulent

Emne:
Enkoprese/manglende
afføringskontrol
Servicelovens § 41
Lovgrundlag: § 41
Mål for indsatsen

Familien kan leve så normalt som muligt på
trods af barnets handicap, samt at barnet
ikke får forværring af den nedsatte
funktionsevne eller får andre følger.
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Niveau og omfang af ydelsen

Børn over 4 år, hvis der er tale om et
massivt problem med ét eller flere uheld pr.
dag.
Merudgiften kan omfatte bleer, ekstra vask,
madras, dyne og lignende.
Udskiftning af madras, dyne og lignende
kan højest dækkes med et samlet beløb på
1.000 kr. hvert 2. år.
Priser: dyne 300 kr., pude 100 kr., madras
300 kr. og specielle lagner 109 kr.
Pris vedr. specielle lagner hentet hos
Leisner.dk, resten hos Jysk.dk

Dokumentation

Bevillingskompetence

Hvis familien ydes hjælp til bleer, kan der
ikke ydes hjælp til ekstra vask.
Der skal være kontakt til læge med henblik
på undersøgelse/ behandling og det skal
være godtgjort, hvorvidt lidelsen skyldes
fysiske/psykiske eller sociale problemer.
Under 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Rådgiver
Over 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Socialfaglig konsulent

Emne:
Enuresis/ufrivillig vandladning
Lovgrundlag: § 41

Servicelovens § 41

Mål for indsatsen

Familien kan leve så normalt som muligt på
trods af barnets handicap, og at barnet ikke
får forværring af den nedsatte
funktionsevne eller får andre følger.

Niveau og omfang af ydelsen

Barnet skal være i skolealderen, og alle
behandlingsmuligheder skal være udtømte.
Der skal være udsigt til, at lidelsen er varig.
Der skal være tale om massiv enuresis, og
behandling med ringeapparat og medicinen
Minirin skal være forsøgt uden resultat eller
med meget ringe effekt.
Merudgiften kan bevilges til bleer eller til
ekstra vask. I særlige tilfælde kan der
bevilges dækning af merudgift til udskiftning
af madras, dyne eller lignende med et
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samlet beløb på 1000 kr. hvert 2. år.
Priser: dyne 300 kr., pude 100 kr., madras
300 kr. og specielle lagner 109 kr.
Pris vedr. specielle lagner hentet hos
Leisner.dk resten hos Jysk.dk
Ringeapparat skal anskaffes af familien
selv.

Dokumentation
Bevillingskompetence

Ringeapparatet kan kun rekvireres gennem
internettet.
Udtalelse fra læge.
Under 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Rådgiver
Over 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Socialfaglig konsulent

Se også under bleer og vask af tøj
Emne:
Ferie
Lovgrundlag: § 41

Servicelovens § 41

Mål for indsatsen

Familien kan leve så normalt som muligt på
trods af barnets handicap.

Niveau og omfang af ydelsen

Der kan ydes merudgifter til ferie, hvis det
drejer sig om udgifter til løn eller transport af
hjælper, ophold for hjælper, fragtudgift til fx
kørestol eller ekstra bagage begrundet i
særligt udstyr fx respirator eller mange
sygeplejeartikler.
Der kan også ydes merudgift til ekstra rum
eller større feriebolig på grund af barnets
handicap.
Hvis pleje- eller pasningsbehovet er mindst
15 timer om ugen kan medbringes en
hjælper på ferien, hvis det er særligt
påkrævet eller en afgørende forudsætning
for gennemførelsen af rejsen.
Der kan mod dokumentation ydes op til
4000 kr. pr. uge i højest 2 uger om året til
rejse- og opholdsudgifter til hjælperen.
Hjælperen er under ferien ansat på samme
vilkår som ellers hos familien.
En person, der er ansat som selvvalgt
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aflastning, er ikke at ligestille med en
person, der er ansat som hjælper.
Kostudgifter til hjælper gives efter statens
takster til tjenesterejser. Taksterne findes i
NIS under løn og overenskomster.
Hjælp til rejser i udlandet kan kun ydes, hvis
det fremgår af Udlandsbekendtgørelsen, at
ydelsen kan medtages til udlandet.
Fx kan hjælp efter servicelovens § 44 jf. §
83 og 84 ikke medtages til udlandet.
Principafgørelse 80-16

Dokumentation
Eksempler på udgifter der ikke kan
medtages i merudgiftsberegningen

Bevillingskompetence

Hvis familien vælger selv at betale en
hjælpers løn, kan der i særlige tilfælde ydes
merudgifter til rejse og indkvartering til
hjælperen.
Rejseudgifter skal sandsynliggøres fx i form
af rejsebestilling m.m.
Hvis hele eller en del af kosten for
hjælperen indgår i rejsens pris, skal der kun
udbetales hjælp til de måltider, der ikke
indgår.
Der kan kun medregnes udgifter til hjælper,
hvis familien i forvejen har en hjælper
tilknytte familien i dagligdagen.
Under 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Rådgiver
Over 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Socialfaglig konsulent

Emne:
Forsikringer
Lovgrundlag: § 41

Servicelovens § 41

Niveau og omfang af ydelsen

Som hovedregel kan der ikke ydes hjælp til
merudgifter i forbindelse med forsikringer,
da det normalt ikke anses som en
nødvendig merudgift i forbindelse med
barnets forsørgelse i hjemmet.
Hvis en familie har hjælp til pasning ud over
400 timer om året og selv afregner de
ansatte, kan der betales en lovpligtig
arbejdsskadeforsikring vedr. de ansatte.
Der kan heller ikke ydes til en forhøjet
selvrisiko på grund af barnets
funktionsnedsættelse.
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Der kan ikke ydes hjælp til betaling af
private sygeforsikringer.
Der ydes kun tilskud til den del af
merudgiften til fx medicin, som ikke dækkes
af fx Sygeforsikringen Danmark.
Emne:
Fritidsaktiviteter
Lovgrundlag: § 41

Servicelovens § 41

Mål for indsatsen

Familien kan leve så normalt som muligt på
trods af barnets handicap, samt at barnet
ikke får forværring af den nedsatte
funktionsevne eller får andre følger.

Niveau og omfang af ydelsen

Børn og unge, der ikke har mulighed for at
benytte almindelige fritidsaktiviteter.
Barnet eller den unges handicap skal
vurderes i forhold til aktiviteten.
Der kan kun ydes hjælp til den merudgift,
der ville være i forhold til normaludgifter til
fritidsaktiviteter.
Hvis barnet går til almindelig ridning kan der
ydes hjælp til en ”trækker” som merudgift.
Der vil i visse tilfælde kunne ydes merudgift
til transport, fx hvis fritidsaktiviteten ligger
uden for Hvidovre Kommune og den
pågældende fritidsaktivitet normalt ville
være tilgængelig i kommunen.

Egenbetaling
Bevillingskompetence

Emne:
Grænseborgere, f.eks. bopæl i
Sverige og arbejde i Danmark
EU forordning nr. 1408/71

Der vil kunne ydes betaling af særligt
klubtilbud i de sjældne tilfælde, hvor den
unge ikke kan deltage i andre tilbud.
Hvad en almindelig fritidsaktivitet ville koste
(herunder transport), til fodbold eller
lignende.
Under 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Rådgiver
Over 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Socialfaglig konsulent
Kortfattet er reglerne:
En borger, der tidligere har boet i Danmark,
men nu bor i Sverige, men arbejder i
Danmark, har krav på ydelser efter § 41 og
§ 42 fra den danske kommune, de er
udvandret fra, hvis flytningen er sket inden
for 1 år på ansøgningstidspunktet. Forudsat
at de ikke kan modtage en lignende ydelse i
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Sverige.
En borger, der aldrig har boet i Danmark og
bor i Sverige, men arbejder i Danmark, har
ret til at modtage ydelser efter § 41 og § 42
fra den danske kommune, hvor
arbejdsgiveren er beliggende.
Emne:
Hjemmetræning
Lovgrundlag: § 32, stk. 1 og § 32a, stk.
1 til 7

Principafgørelse C-02-04
Servicelovens § 32, stk.1:
”Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om
hjælp til børn, der på grund af betydelig og
varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne har behov for hjælp eller
særlig støtte. Hjælpen kan tilrettelægges i
særlige dagtilbud jf. stk. 3 i særlige
klubtilbud jf. § 36, eller i forbindelse med
andre tilbud efter denne lov eller efter
dagtilbudsloven. Hjælpen kan også udføres
helt eller delvist af forældrene i hjemmet, jf.
§ 32a.”
Servicelovens § 32a, stk. 1 til 7:
Kommunalbestyrelsen godkender efter
anmodning fra indehaveren af
forældremyndigheden, at forældrene helt
eller delvist udfører hjemmetræning i
hjemmet, jf. § 32, stk.1, 3. pkt., hvis
følgende betingelser er opfyldt:
1. Hjemmetræningen fremmer barnets
eller den unges tarv og trivsel og
imødekommer barnets eller den
unges behovs
2. Forældrene er i stand til at udføre
opgaverne.
3. Hjemmetræningen sker efter
dokumenterbare træningsmetoder.
Sundhedsfaglige træningselementer, som
enten er fastlagt som sygehusbehandling
eller på anden vis har karakter af
specialiseret sundhedsfaglig behandling,
kan ikke godkendes som en del af
hjemmetræningen.
Godkendelse efter stk. 1 skal ske på
baggrund af en børnefaglig undersøgelse,
jf. § 50. Hvis træningsmetoden indeholder
fysiske sundhedsfaglige elementer i et ikke
uvæsentligt omfang, skal
kommunalbestyrelsen sikre, at afgørelsen
om godkendelse af træningsmetoden sker
med inddragelse af sundhedsfaglige
kompetencer.
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Kommunalbestyrelsen fører løbende tilsyn
med indsatsen over for barnet eller den
unge, herunder at indsatsen tilgodeser
barnets eller den unges fysiske, psykiske og
sociale behov. Hvis træningsmetoden
indeholder fysiske sundhedsfaglige
elementer i et ikke uvæsentligt omfang, skal
kommunalbestyrelsen sikre, at tilsynet med
træningsmetoden sker med inddragelse af
relevante sundhedsfaglige kompetencer.
Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til
dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter
§§42 og 43 til forældre, der forsørger og
træner et barn eller en ung under 18 år med
betydelig og varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne i hjemmet. Der kan
ikke ydes hjælp til dækning af tabt
arbejdsfortjeneste som følge af
hjemmeundervisning af børn efter kapitel 8 i
lov om friskoler og private grundskoler m.v.
uanset om undervisningen foregår i
kombination med hjemmetræning efter
denne lov. Kommunalbestyrelsen skal, hvis
den tillægger omfanget af
hjemmeundervisningen betydning i
forbindelse med en afgørelse om hjælp til
dækning af tabt arbejdsfortjeneste, foretage
en konkret vurdering af omfanget af
hjemmeundervisningen med afsæt i barnets
eller den unges alder og funktionsevne.
Kommunalbestyrelsen sørger for
træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v.,
når forældrene træner et barn eller en ung i
hjemmet. Kommunalbestyrelsens udgifter til
træningsredskaber, kurser, hjælpere m. v. til
det enkelte barn eller den enkelte unge må
ikke overstige 500.000 kr. årligt.
(aktuelt takst for 2017 608.615 kr.)
Social- og Indenrigsministeren fastsætter
nærmere regler om særlig støtte i hjemmet,
herunder regler om dokumenterbare
metoder, godkendelse af hjemmetræning,
inddragelse af sundhedsfaglige
kompetencer, tilsyn med indsatsen, hjælp til
tabt arbejdsfortjeneste, brug af
sundhedsfaglige træningselementer og
træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v.,
herunder rammer for udbetaling af støtte
hertil.
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Mål for indsatsen

Barnet eller den unge kan forblive i
hjemmet, Familien kan leve så normalt som
muligt på trods af barnets handicap, samt at
barnet ikke får forværring af den nedsatte
funktionsevne eller får andre følger.

Niveau og omfang af ydelsen

Forældrene skal udfærdige et
ansøgningsskema om hjemmetræning, som
for skolebørn sendes til Skole- og
klubafdelingen og for førskolebørn til
Familie- og Dagtilbudsafdelingen.
Ansøgningen behandles henholdsvis i
visitationsudvalget i Familie- og
Dagtilbudsafdelingen og i PPR’s
visitationsudvalg.
Rådgiverne i Børnehandicapgruppen
udfærdiger en børnefaglig undersøgelse,
som vedlægges ansøgningen.
Der skal ske opfølgning på
hjemmetræningen to gange om året.

Bevillingskompetence

De faggrupper, der skal følge op på
træningen (fx ergo/fys, Børnehandicap)
udfærdiger rapporter, som sendes til
rådgiver i Børnehandicap. Børnehandicap
afgør om hjemmetræningen skal forsætte
uforandret, justeres eller afsluttes.
Visitationsudvalget i Familie- og
Dagtibudsafdelingen og visitationsudvalget i
PPR

Emne:
Hudlidelser
Lovgrundlag: § 41

Servicelovens § 41

Mål for indsatsen

Familien kan leve så normalt som muligt på
trods af barnets handicap, samt at barnet
ikke får forværring af den nedsatte
funktionsevne eller får andre følger.

Niveau og omfang af ydelsen

Hudlidelser som atopisk dermatitis eller
psoriasis kan efter en konkret vurdering
høre under målgruppen, såfremt
hudlidelsen har alvorlige følger i hverdagen
og sidestilles med et handicap.
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Følgende merudgifter vil normalt kunne
indgå i beregningen:
Hormoncremer (receptpligtige)
Fede fugtighedscremer
Kaliumpermanganat (tilsætning til badevand
– med desinficerende effekt)
Tjæreholdige præparater
Medicin (sederende antihistaminer)

Eksempler på udgifter der ikke kan
medtages i merudgiftsberegningen

I helt særlige tilfælde fx ved hudblødninger
eller behandling med præparater, der
misfarver eller ødelægger tøjet, kan der
indregnes merudgift til ekstra vask eller
slitage på tøjet.
Normalt vil eksem og andre hudlidelser ikke
være omfattet af § 41, idet de normalt ikke
vil være voldsomt indgribende i barnets
hverdag.
Følgende merudgifter kan ikke indgå i
beregningen:
Ikke sederende antihistaminer f.eks. Zyrtec,
Clarityn
Nizoral Shampoo
Epogam
Bio-Glandin
Solarium

Bevillingskompetence

Normalt kan der ikke ydes merudgift til
ekstra vask eller slitage på tøj, da dette
typisk ikke vil være relevant.
Under 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Rådgiver
Over 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Socialfaglig konsulent

Se også Vask af tøj
Emne:
Indbo
Lovgrundlag: § 41
Servicelovens § 41
Mål for indsatsen
Niveau og omfang af ydelsen

Familien kan leve så normalt som muligt på
trods af barnets handicap.
Merudgifter til indbo kan undtagelsesvis
ydes.
Principafgørelse: C 4-08 og C 77-11.
Beregningen tager udgangspunkt i priser
hos Ikea.

Emne:
Indlæggelse på hospital
Lovgrundlag: § 41

Servicelovens § 41
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Mål for indsatsen

Barnet eller den unge kan forblive i
hjemmet, Familien kan leve så normalt som
muligt på trods af barnets handicap, samt at
barnet ikke får forværring af den nedsatte
funktionsevne eller får andre følger.

Niveau og omfang af ydelsen

Hvis et barn eller en ung indlægges på
grund af sin nedsatte funktionsevne/lidelse,
kan der ydes merudgifter til
opholdsbetalingen i hospitalets gæstehus,
hvis hospitalet ikke yder gratis sengeplads,
og hvis det vurderes nødvendigt med en
medindlagt forælder.
Der kan ydes merudgifter til kost til én
forælder og herudover transport.
Ydelse til kost bevilges dog kun, hvis
hospitalet opkræver penge for den
medindlagtes kost. Dette er fx ikke tilfældet
på Rigshospitalet, hvor en medindlagt
forælder får kost dækket af Rigshospitalet.
Ved medindlæggelse er egenbetalingen til
kost 75 kr. pr. døgn.

Bevillingskompetence

Der ydes til billigste transportmiddel eller
laveste km-takst, hvor det er nødvendigt at
egen bil benyttes. Der kan ydes til P-afgift.
Under 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Rådgiver
Over 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Socialfaglig konsulent

Emne:
Kommunikationsmidler
Lovgrundlag: § 41
Mål for indsatsen

Niveau og omfang af ydelsen

Servicelovens § 41
Familien kan leve så normalt som muligt på
trods af barnets handicap, samt at barnet
ikke får forværring af den nedsatte
funktionsevne eller får andre følger.
Boardmakersystem kan lånes på Legeteket.
Desuden findes et boardmakersystem på
nettet.
Som udgangspunkt kan der ikke ydes til en
time-timer, da der kan downloades en app
til 25 kr.
Der kan ikke ydes til printerpapir og
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blækpatroner, da disse er almindelige i den
daglige husholning.
Emne:
Kompensation for tabt
arbejdsfortjeneste
Lovgrundlag: § 42

Servicelovens § 42: ”Kommunalbestyrelsen
skal yde hjælp til dækning af tabt
arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet
forsørger et barn under 18 år med betydelig
og varig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller indgribende kronisk eller
langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at
det er en nødvendig konsekvens af den
nedsatte funktionsevne, at barnet passes i
hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt,
at det er moderen eller faderen, der passer
det.”

Mål for indsatsen

Sigtet med bestemmelsen er at tilgodese, at
børn og unge med nedsat funktionsevne
eller kronisk/langvarig lidelse har nogle
særlige behov, som ud over at give
merudgifter ved forsørgelsen kan medføre
tabt arbejdsfortjeneste hos forældrene, når
barnet forsørges i hjemmet.

Niveau og omfang af ydelsen

Der kan alene ydes lønkompensation, når
det skønnes at være mest
hensigtsmæssigt, at det er moderen eller
faderen, der passer barnet/den unge i
hjemmet.
Der kan ikke ydes lønkompensation med et
fast antal få timer om ugen, såfremt der ikke
er et konkret beskrevet behov for netop
dette antal timer, fx at barnet/den unge hver
uge skal til kontrol, og at en forælder derfor
skal gå 2-3 timer tidligere fra arbejdet 1
gang om ugen.
Ved vurdering af behov for
lønkompensation medtænkes alle familiers
almindelige gøremål for at få en hverdag til
at gå op med jobs, flere børn og praktiske
opgaver. Således kan der ikke
kompenseres for de opgaver, som forældre
sædvanligvis har i en familie.
Der kan alene ydes kompensation for tabt
arbejdsfortjeneste i forbindelse med møder
og kontroller som følge af barnets/den
unges nedsatte funktionsevne eller lidelse,
hvis antallet af disse møder og kontroller er
4 eller derover om året. Færre antal
kontroller betragtes som værende normalt
og ikke mere end, hvad andre forældre til
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børn kan risikere i perioder at gå til.
Principafgørelse 69-16
Såfremt barnet eller den unge med den
nedsatte funktionsevne eller lidelse er i et
heldagstilbud, herunder fx almindelig skole
med tilhørende SFO, specialskole, særlig
institution, særligt dagtilbud eller lignende,
der imødekommer barnets eller den unges
særlige vanskeligheder, kan der i
udgangspunktet ikke ydes kompensation for
tabt arbejdsfortjeneste til pasning i hjemmet,
udover et konkret beskrevet behov herfor.
Der kan alene ydes kompensation til 1
forælder (max. 37 timer om ugen) af
gangen (dog kan forældre vælge at dele
bevillingen). Der kan kun ydes tabt
arbejdsfortjeneste til begge forældre
samtidig, når det er lægeligt dokumenteret,
at det fx er i forbindelse med livstruende
operationer, eller begge forældre har brug
for at høre informationer om et barn eller en
ungs diagnose eller lidelse.
Der vil altid blive foretaget en konkret og
individuel vurdering af nødvendigheden af
tabt arbejdsfortjeneste.
Hvornår kan der ikke ydes kompensation
for tabt arbejdsfortjeneste

Hvis det ikke skønnes mest
hensigtsmæssigt at far eller mor passer
barnet i hjemmet kan andre former for støtte
tilbydes fx selvvalgt aflastning i hjemmet.
Der ydes ikke tabt arbejdsfortjeneste til at
lave lektier med et barn eller en ung. Dette
betragtes som en almindelig
forælderopgave, uanset barnets eller den
unges nedsatte funktionsevne eller lidelse.

Egenbetaling – sparede udgifter

Der er egenbetaling til de udgifter,
forælderen ville have haft, såfremt
vedkommende var i arbejde, fx transport,
udgift til institution o.l.
Beløbet fratrækkes beregningsgrundlaget.
Daginstitutionsbetaling fratrækkes med det
beløb, som det skønnede dagtilbud koster.

Bevillingskompetence

Kompensation på enkelte dage samt til
løbende/fast tabt arbejdsfortjeneste op til 7
timer om ugen: Rådgiver
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Emne:
kurser
Lovgrundlag: § 41 og § 11, stk. 3

Kompensation til løbende tabt
arbejdsfortjeneste mere end 7 timer om
ugen: Socialfaglig konsulent
Servicelovens § 41
Servicelovens § 11, stk. 3:
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en
forebyggende indsats til barnet, den unge
eller familien, når det vurderes, at støtte efter
nr. 1-4 kan imødekomme barnets eller den
unges behov. Kommunalbestyrelsen kan
tilbyde følgende forebyggende indsatser:
1. Konsulentbistand, herunder
familierettede indsatser.
2. Netværks- eller samtalegrupper.
3. Rådgivning om familieplanlægning.
4. Andre indsatser, der har til formål at
forebygge barnets eller den unges
eller familiens vanskeligheder.”

Mål for indsatsen

Familien kan leve så normalt som muligt på
trods af barnets handicap, og at barnet ikke
får forværring af den nedsatte
funktionsevne eller får andre følger.

Niveau og omfang af ydelsen

Når et barn eller en ung vurderes at høre til
målgruppen for ydelser efter servicelovens
§ 41, er det muligt at få dækket udgifter til
handicaprettede kurser til forældre og andre
pårørende.
Det er en forudsætning, at deltagelse i
sådanne kurser er nødvendige for at sætte
forældre/pårørende i stand til at have
barnet/den unge med væsentlig
funktionsnedsættelse eller lidelse hjemme,
herunder at passe og pleje, opdrage og
kommunikere med barnet/den unge.
Der ydes alene merudgifter til kurser, jf.
servicelovens § 41, når det vurderes særligt
påkrævet grundet en særlig problemstilling
eller i forhold til et barn eller en ung, med en
væsentlig funktionsnedsættelse eller lidelse.
Som udgangspunkt bevilges disse kurser i
henhold til § 41 som en merudgift.
Hvis dette ikke er muligt, kan kurser
bevilges i henhold til § 11. stk. 3, hvis
barnet eller den unge falder inden for
målgruppen i § 11.
Hvis det er muligt at vælge imellem kurser
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med ligestillet indhold, bevilliges der altid
det billigste kursus.
Der kan som hovedregel kun bevilges ét
kursus om året.
Der kan ikke bevilges kursus med samme
indhold mere end én gang.
Tegnsprogskurser kan gives til alle
personer, der har berøring med barnet.
Dokumentation
Eksempler på udgifter der ikke kan
medtages i merudgiftsberegningen

Bevillingskompetence

Der skal fra kursus-udbyder foreligge
program for kurset samt beskrivelse af
indhold og formål med kurset.
Familiekurser, der har et væsentligt socialt
indhold, vil der ikke kunne ydes støtte til.
Der gives ikke støtte til koloni- eller
højskoleophold.
Under 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Rådgiver
Over 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Socialfaglig konsulent

Emne:
Ledsageordning
Lovgrundlag: § 45

Mål for indsatsen
Niveau og omfang af ydelsen

Servicelovens § 45: ”Kommunalbestyrelsen
skal tilbyde 15 timers ledsagelse om
måneden til børn og unge mellem 12 og 18
år, som ikke kan færdes alene på grund af
betydelig og varig nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne. Dette gælder dog
ikke for børn og unge mellem 12 og 18 år,
som har et døgnophold efter § 52, stk. 3 nr.
4,5 og 7.”
Ledsagelse til de unge skal medvirke til
deres selvstændiggørelse og integration i
samfundet.
Det er rådgiverens pligt at gøre alle unge,
som vil være berettiget til denne ydelse,
opmærksom på denne ret.
Den unge kan selv vælge sin ledsager. Det
må dog ikke være forældre eller
hjemmeboende søskende.
Ledsageren kan – inden for
forældremyndighedens rammer – følge den
unge derhen, hvor denne selv vil, og den
unge bestemmer, hvad der skal ske.
Den unge kan inden for 6 måneder spare
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timer sammen.
Eksempler på udgifter der ikke kan
dækkes.

Bevillingskompetence

Den unge afholder selv sine udgifter.
Der kan kun undtagelsesvis bevilges
merudgifter til ledsagerens transport eller
andre udgifter, ellers afholdes de af den
unge selv.
Socialfaglig konsulent

Emne:
Legetøj
Lovgrundlag: § 41

Servicelovens § 41

Mål for indsatsen

Familien kan leve så normalt som muligt på
trods af barnets handicap, samt at barnet
ikke får forværring af den nedsatte
funktionsevne eller får andre følger.

Niveau og omfang af ydelsen

Som udgangspunkt kan der ikke ydes
merudgifter til særligt legetøj, heller ikke
hvis det træner barnets motorik eller hjerne.

Eksempler på udgifter der ikke kan
medtages i merudgiftsberegningen
Bevillingskompetence

Legetøjet skal som første prioritet lånes i
Legeteket.
Whiteboard og iPad kan ikke ydes som
merudgift.
Under 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Rådgiver
Over 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Socialfaglig konsulent

Emne:
Medicin
Lovgrundlag: § 41

Servicelovens § 41

Mål for indsatsen

Familien kan leve så normalt som muligt på
trods af barnets handicap, samt at barnet
ikke får forværring af den nedsatte
funktionsevne eller får andre følger.

Niveau og omfang af ydelsen

Der kan som hovedregel kun ydes
merudgift til egenbetalingen af
tilskudsberettiget medicin.
Til særlig medicin, hvor der ikke er generelt
tilskud, skal egen læge søge om
enkelttilskudsbevilling hos
Sundhedsstyrelsen.
Der ydes kun merudgift til det billigste
produkt.
Udgifter til medicin alene overstiger ikke
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minimumsbeløbet, da der med statstilskud
højest kan blive tale om merudgifter til
forældrene på 3.955 kr. (2017 niveau)
Der kan ikke bevilges merudgifter til
medicin, der ikke er indeholdende i
Sundhedsstyrelsens liste over godkendt
medicin.
Bevillingskompetence

Under 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Rådgiver
Over 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Socialfaglig konsulent

Se også vaccinationer
Emne:
Modermælkserstatning
Lovgrundlag: § 41

Servicelovens § 41

Mål for indsatsen

Familien kan leve så normalt som muligt på
trods af barnets handicap, samt at barnet
ikke får forværring af den nedsatte
funktionsevne eller får andre følger.

Niveau og omfang af ydelsen

Merudgift til modermælkserstatning kan
dækkes til børn, der ikke kan tåle mælk.
Kan også ydes til spædbørn i
forebyggelsesøjemed, hvis én eller begge
forældre er disponeret for fx allergi.
Ydes kun i barnets 4 første måneder
Beregning: www.astma-allergi.dk

Egenbetaling
Dokumentation
Bevillingskompetence

Egenbetalingen er 30 kr. pr. dåse
modermælkserstatning.
Lægeanbefaling
Under 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Rådgiver
Over 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Socialfaglig konsulent

Emne:
Patientforening/interesseorganisation
Lovgrundlag: § 41

Servicelovens § 41

Niveau og omfang af ydelsen

Der kan ikke ydes hjælp til betaling af
patientforening eller interesseorganisation,
idet det ikke anses som en nødvendig
merudgift ved forsørgelsen af barnet i
hjemmet.

Emne:
Psykologbistand
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Lovgrundlag § 41 og § 52.3.3

Servicelovens § 41
Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 3:
”Kommunalbestyrelsen kan iværksætte
hjælp inden for følgende typer af tilbud….nr.
3. Familiebehandling eller behandling af
barnets eller den unges problemer.”

Niveau og omfang af ydelsen
Anden mulighed for hjælp

Psykologsamtaler er at betragte som
behandling og kan ikke bevilges efter § 41.
Der kan i nogle tilfælde bevilges
psykologsamtaler over sygesikringsloven
med en vis egenbetaling.
Hvis en børnefaglig undersøgelse viser et
særligt behov hos barnet eller den unge kan
der ydes hjælp i.h.t. servicelovens § 52.3.3.

Emne:
Rengøring
Lovgrundlag: § 41 og § 83, jf. § 44

Servicelovens § 41
Servicelovens
§
83,
stk.
1:
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1.
personlig hjælp og pleje, 2. hjælp eller støtte
til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet
og 3. madservice.

Mål for indsatsen

Familien kan leve så normalt som muligt på
trods af barnets handicap, samt at barnet
ikke får forværring af den nedsatte
funktionsevne eller får andre følger.

Niveau og omfang af ydelsen

Normalt kan der ikke ydes merudgift til
rengøring efter § 41.
I meget sjældne tilfælde kan der ydes
merudgift, hvis barnet har en lidelse, der
betinger hyppigere eller grundigere
rengøring end det, der normalt forekommer
i alle familier.
Det kan fx dreje sig om børn, der skal være
i næsten sterile rum, eller hvor ekstra
rengøring er nødvendig.
I sjældne tilfælde vil der kunne ydes
rengøringshjælp som hjemmehjælp.

Bevillingskompetence

Mulighed for hjælp i form af hjemmehjælp
skal være undersøgt før der gives hjælp
i.h.t. § 41.
Under 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Rådgiver
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Over 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Socialfaglig konsulent
Emne:
Sko
Lovgrundlag: § 41

Servicelovens § 41

Mål for indsatsen

Familien kan leve så normalt som muligt på
trods af barnets handicap, samt at barnet
ikke får forværring af den nedsatte
funktionsevne eller får andre følger.

Niveau og omfang af ydelsen

Flere specielle slags sko kan bevilges som
et hjælpemiddel.

Egenbetaling

Dokumentation
Bevillingskompetence

Kan der ikke ydes tilskud til sko som
hjælpemiddel bevilges merudgift efter § 41.
Vedrørende specielle sko er egenbetalingen
480 kr. pr. par (2017 niveau) for de første 5
par. Er det nødvendigt med flere par, er der
fuldt tilskud fra det 6. par.
Er der tale om ekstraordinært slid på
almindelige sko, er der fuld egenbetaling for
de første 5 par, derefter et tilskud på 460 kr.
pr. par.
Lægeudtalelse
Under 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Rådgiver
Over 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Socialfaglig konsulent

Se også Tøj- og skoslid
Emne:
Transport
Lovgrundlag § 41

Servicelovens § 41

Mål for indsatsen

Barnet eller den unge skal, uanset deres
funktionsevne, kunne deltage i dagtilbud,
uddannelse, behandling og fritid
Der kan ydes dækning af merudgift til
befordring til dagtilbud, uddannelse,
behandling og fritid.
Merudgift til befordring kan kun gives,
såfremt andre befordringsregler ikke kan
anvendes.
Befordring skal ydes med billigst mulig
transportmiddel.
Ved kørsel i egen bil udregnes
merudgiftsydelsen efter SKATs
befordringstakst
(2017: 1,93 pr. km. laveste takst)

Niveau og omfang af ydelsen

Eksempler på udgifter der ikke kan
medtages i merudgiftsberegningen

Kørsel mellem hjem og skole er ofte dækket
inden for Ministeriet for børn, undervisning
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Bevillingskompetence

Egenbetaling

og ligestillings regler.
Under 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Rådgiver
Over 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Socialfaglig konsulent
Vær opmærksom på at alle børn i forhold til
deres alder har behov for transport til
fritidsinteresser, og at en sådan udgift skal
fratrækkes før udbetaling af merudgiften.

Emne:
Tøjslid
Lovgrundlag: § 41

Servicelovens § 41

Mål for indsatsen

Familien kan leve så normalt som muligt på
trods af barnets handicap, samt at barnet
ikke får forværring af den nedsatte
funktionsevne eller får andre følger.

Niveau og omfang af ydelsen

Som udgangspunkt kan der ikke ydes
merudgifter til tøjslid, idet alle børn er aktive
og hårde ved deres tøj, og alle børn kan
også glemme deres tøj på skolen eller
andre steder.
I helt sjældne tilfælde kan der være tale om
merudgifter. Det kan være et fysisk eller
psykisk handicap, som begrunder særligt
slid.
Som udgangspunkt regnes et
gennemsnitligt normalforbrug til beklædning
på 6.000 kr. pr. år. Et skønnet forbrug ud
fra Rockwoll Fondens Forskningsenheds
undersøgelse af familiers forbrug.

Bevillingskompetence

Under 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Rådgiver
Over 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Socialfaglig konsulent

Emne:
Vaccinationer
Lovgrundlag: § 41

Servicelovens § 41

Niveau og omfang af ydelsen

Der kan ikke ydes vaccinationer som
merudgift hverken til børn med allergi eller
børn med hormonforstyrrelser.
Ydelsen anses ikke som en nødvendig
merudgift i forbindelse med forsørgelsen af
et handicappet barn i hjemmet.

Emne:
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Vask af tøj
Lovgrundlag: § 41

Servicelovens § 41

Mål for indsatsen

Familien kan leve så normalt som muligt på
trods af barnets handicap, samt at barnet
ikke får forværring af den nedsatte
funktionsevne eller får andre følger
Der ydes merudgift til vask inklusiv tørring
med 10 kr. pr. vask udover 12 vaske pr. uge
for en familie på 4 personer.
Under 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Rådgiver
Over 3 gange minimumsbeløbet pr. år:
Socialfaglig konsulent

Niveau og omfang af ydelsen
Bevillingskompetence

Emne:
Ødelæggelser i hjemmet
Lovgrundlag: § 41

Servicelovens § 41

Niveau og omfang af ydelsen

Som hovedregel kan der ikke ydes hjælp til
ødelæggelser i hjemmet, idet udgiften ikke
anses som en nødvendig merudgift ved
forsørgelsen af et handicappet barn i
hjemmet.
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