
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forældre til børn og unge 
med handicap 



Intro  
Når I bliver forældre til et barn med handicap, kan der være behov 

for råd og vejledning i forhold til at få den nye situation til at funge-

re, samt hvilke muligheder der kan være for at modtage hjælp fra 

kommunen. 
 
I vil, efter at kommunen har fået kendskab til jeres barn, blive 

tilbudt et møde med en handicaprådgiver, hvor der tages udgangs-

punkt i, hvad netop I har brug for.  
I kan få kontakt til en handicaprådgiver ved at kontakte Center for 
Social Service på telefon 7259 6000. 

 
Som forældre til et barn med handicap, kan det være en god idé at 

kontakte handicaporganisationer, der har fokus på dit barns pro-

blemer. Handicaporganisationerne kan som oftest tilbyde forældre-

grupper, familiekurser og rådgivning, samt videreformidle kontak-

ten med andre forældre i en lignende situation. Foreninger der kan 

hjælpe, kan bl.a. være: 

 
ADHD- foreningen  www.adhd.dk  
Landsforeningen autisme  www.autismeforeningen.dk 

Astma- Allergi Danmark www.astma-allergi.dk 
 
Dansk Epilepsiforening  www.epilepsiforeningen.dk 

Dansk Handicap forbund  www.dhf-net.dk 

Diabetesforeningen  www.diabetes.dk 

Gigtforeningen  www.gigtforeningen.dk Hjernesagen  

www.hjernesagen.dk 
 
Hjerneskadeforeningen  www.hjerneskadeforeningen.dk 

Landsforeningen LEV  www.lev.dk  
Landsforeningen SIND  www.sind.dk 

Muskelsvindsfonden  www.muskelsvindsfonden.dk 

Ordblinde/Dysleksiforeningen i DK  www.ordblind.dk  
Sammenslutningen af Unge Med Handicap  www.sumh.dk 
Spastikerforeningen  www.spastikerforeningen.dk 

 
Listen er ikke udtømmende, øvrige oplysninger kan fås på  
www.handicap.dk under punktet medlemsorganisationer  

Muligheder for hjælp til børn med handicap 
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En del af den hjælp, man som forældre til et barn med handicap 

kan have brug for, drejer sig om merudgifter, tabt arbejdsfor-

tjeneste, samt særlige støtteforanstaltninger efter Serviceloven. 

En del af disse er beskrevet nedenfor. For mere specifik rådgiv-

ning, bedes du kontakte Center for Social Service. 

 
Hjælp til merudgifter ved forsørgelse af børn med handi-
cap  
Du kan få hjælp til dækning af merudgifter ved forsørgelsen, 

der er forbundet med funktionsnedsættelsen. Det er en forud-

sætning at det er en nødvendig merudgift, som I som familie 

ikke ville have haft, hvis det ikke havde været for funktionsned-

sættelsen. Det betyder at I selv skal dække den almindelige 

forsørgelsesudgift ved barnet eller den unge i hjemmet. 

 
For at være omfattet af bestemmelsen skal du forsørge et barn 
under 18 år i hjemmet, som har: 

 
Betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktions evne 
Eller en indgribende og langvarig kronisk lidelse. 

 
Til vurdering af omfanget af funktionsevnenedsættelse foreta-

ges en vurdering af belastningsgraden ved udvalgte daglige gø-

remål. 
 
I kan med fordel kigge spørgsmålene igennem inden samtalen 
med Jeres rådgiver.  
Skemaet til vurdering af funktionsnedsættelsen kan findes på  
www.egedalkommune.dk 
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Merudgiftsydelsen udmåles efter en konkret vurdering af de sand-

synliggjorte merudgifter, således skal der laves et overslag over 

omfanget af det behov som barnet efter al sandsynlighed vil få for 

det kommende år. Visse udgifter kan dog, efter sagsbehandlerens 

vurdering, kræves dokumenteret.  
Eksempler på merudgifter kan være: 

 
Kost og diætpræparater  
Egenbetaling af tilskudsberettiget medicin, max udgift 3.655

1
 kr. 

pr. barn.  
Befordring, som ikke dækkes efter andre bestemmelser 

Aflastning i hjemmet  
Forhøjet vaskeforbrug 

Særlige fritidstilbud 

 
Merudgiftsydelsen fastsættes med udgangspunkt i et standardbeløb. 

Beløbet bliver statsligt reguleret en gang årligt med satsregule-

ringsprocenten. Reguleringen finder i kommunen sted i forbindelse 

med den årlige opfølgning.  
For at modtage merudgifter skal de godkendte udgifter overstige en 
bagatelgrænse som for 2012 er på 4.368 kr. årligt. 

 
Merudgifter til nødvendige kurser:  
Der kan ydes hjælp til forældre og eventuelt andre pårørendes 

merudgift, som følge af nødvendig deltagelse i kurser, der går ud på 

at sætte de pågældende i stand til at have barnet/den unge hjem-

me, passe og pleje, opdrage og kommunikere med barnet/den 

unge. 
 
Kurser skal ansøges separat, med dokumentation og begrundelse 
for kursets indhold og relevans.  
Ansøgningsskema til merudgifter kan findes på  www.borger.dk. 
 
 
 
 
 
 

 
1
 2012 takst  www.laegemiddelstyrelsen.dk  
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Tabt arbejdsfortjeneste til forældre  
Når det – på grund af et barns handicap – er nødvendigt at bar-

net passes i hjemmet af én af forældrene, er det muligt at søge 

om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. 

 
For at modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste skal 

Barnet/den unge være under 18 år (ydelsen ophører når den 

unge fylder 18 år)  
Barnet/den unge skal bo hjemme sammen med forældrene. 

Barnet/den unge har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsnedsættelse eller indgribende og kronisk lidel-

se. 

 
Det skal være en nødvendig følge af den nedsatte funktionsev-

ne, at barnet/den unge passes i hjemmet, og at det er mest 

hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer 

det. 

 
Der kan ydes hel eller delvis dækning af tabt arbejdsfortjeneste. 

Det vil sige at pågældende enten helt opgiver arbejdet eller går 

et antal timer ned i arbejdstid og således mister hele eller en 

del af sin indtægt. Det er en betingelse at løntab kan dokumen-

teres. 

 
Når kommunen modtager en ansøgning om tabt arbejdsfortje-

neste, vil der blive inddraget relevante oplysninger fra læger, 

behandlingsinstanser, daginstitutioner, skoler og ikke mindst jer 

som forældres oplevelser af hverdagen, for at kommunen har et 

så fyldestgørende grundlag at træffe afgørelse ud fra. 

 
Der skal således vurderes omfanget af pasnings-, pleje- og til-
synsopgaver der følger funktionsnedsættelsen. 

 
Det er også muligt at modtage tabt arbejdsfortjeneste i en kor-

tere periode, f.eks. i forbindelse med en hospitalsindlæggelse, 

eller ved kontrol og behandling der overstiger 6 gange på et år. 
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Barnets forældre kan begge modtage op til 37 timers tabt arbejds-

fortjeneste pr. uge tilsammen, uanset om de bor sammen eller har 

fælles forældremyndighed. Det betyder også at stedforældre har 

mulighed for at modtage tabt arbejdsfortjeneste, hvis det kan godt-

gøres at de deltager aktivt i opdragelsen og forsørgelsen af barnet / 

den unge. 

 
Som hovedregel er det kun en af forældrene der kan modtage tabt 

arbejdsfortjeneste på samme tid. Der findes dog enkelte undtagel-

ser, f.eks. i forbindelse med hospitalsophold, hvor det er lægeligt 

påkrævet at begge forældre er til stede samtidig. 

 
At modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste kan også have 

en del konsekvenser, I som forældre bør overveje inden ansøgning, 

det være sig bl.a.: 

 
Tab af indtægt  
Tab/forældelse af faglige kvalifikationer 

Konsekvenser for efterløn og pension 

Tilknytningen til arbejdsmarkedet  
Forhold til understøttelse fra a-kasse ved eventuel ledighed. 

 
Ved beregning af den tabte arbejdsfortjeneste, sættes der pr. 1. 

januar 2011 et loft over hvor stor en lønindtægt der kan kompense-

res for. Loftet er i 2012 sat til en brutto årsindkomst på 242.892 kr. 

 
Ansøgningsskema til tabt arbejdsfortjeneste kan findes på  
www.borger.dk 

 
Hjælp til aflastning til familien  
- Aflastning. Aflastning finder som oftest sted hos en godkendt 

plejefamilie eller i en særlig aflastningsinstitution.  
 
- Formålet med aflastning er at børn og unge med et handicap kan 

blive boende hjemme i videst muligt omfang. Aflastning kan 

f.eks. være aflastning af forældrene, så der er plads til søsken-

de, at klare de gøremål der ikke er rum til i hverdagen, støtte i 

opdragelsen eller forskellige former for optræning af barnet.  
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Særlige foranstaltninger efter serviceloven  
Ligesom alle andre børn, kan børn med et handicap bevilliges 

foranstaltninger efter Servicelovens foranstaltningsbestemmel-

ser, hvis en række betingelser er opfyldt. 

 
Hvis det vurderes, at der kan være tale om behov for særlige 

foranstaltninger, skal sagsbehandleren udfærdige en 

børnefaglig § 50 undersøgelse. Undersøgelsen skal være 

afsluttet efter se-nest 4 måneder. 

 
Forældre, børn og øvrige der er omkring barnet vil blive inddra-

get i undersøgelsen. Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i 5 

opmærksomhedspunkter der dækker ”udvikling og adfærd”, 

”familie”, ”sundhed”, ”skole og institution” samt ”fritid og ven-

skaber”. 

 
For børn og unge med et handicap, vil der som oftest være tale 
om foranstaltninger i form af:  
- Kontaktperson. Særligt til den unge med handicap.  
 

- Formålet med kontaktpersonen er, at den unge bliver 

støttet i hverdagen og i forberedelsen på at blive voksen, 

herunder arbejdet med sociale problemstillinger der ligger 

hindringer i hverdagen.  

 

 

- Anbringelse. Anbringelse udenfor hjemmet hos en godkendt 

plejefamilie eller i en døgninstitution, målrettet barnets handi-

cap.  
 

- En anbringelse vil som oftest ske i samarbejde med for-

ældrene og vil hyppigst finde sted i situationer, hvor 

f.eks. barnets/den unges behov på baggrund af 

handicappet bli-ver så store, at de ikke kan varetages i 

hjemmet eller hvor familiesituationen ændres, så 

barnets/den unges be-hov ikke kan varetages.  
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- Dagbehandling. Dagbehandling iværksættes, hvis alle former for 

dagtilbud er anvendt og der er behov for helt særlig støtte i for-

bindelse med barnets/den unges skolegang.  
 

- Formålet med dagbehandling er at barnet/den unge samt 

familien får den nødvendige støtte til at kunne bibeholde 

barnet/den unge i hjemmet, samt at sikre de bedst mulige 

betingelser i opdragelsen.  

 
Listen er selvfølgelig ikke udtømmende, men det vil være muligt at 

læse om alle foranstaltninger på  www.egedalkommune.dk eller ved 

kontakt til Familiecenteret. 

 
Kontakt til Egedal Kommune 

 
Fysisk post sendes 
til: Egedal Kommune  
Att.: Center for Social Service 
Dronning Dagmars Vej 200  
3650 Ølstykke 

 
Telefon og mail:  
Telefon: 7259 6000  
Mail:  kommune@egekom.dk 

 
Åbningstider i Borgerservice:  
Mandag – onsdag 10-14 

Torsdag 10-17.30 

Fredag 10-12 
 
 
 

Egedal Kommune 

Dronning 

Dagmars Vej 200 

3650 Ølstykke 
7 

http://www.egedalkommune.dk/
mailto:kommune@egekom.dk

