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Intro 

Som forældre til et barn med en funktionsnedsættelse kan der være 

behov for råd og vejledning i forhold til den nye situation, som du/I 

står i. Efter vi har fået kendskab til dit/jeres barn, vil du/I blive 

tilbudt et møde med en rådgiver. 

 

Det kan være en god idé at kontakte handicaporganisationer, der 

har fokus på netop dit/jeres barns funktionsnedsættelse. Handicap-

organisationerne kan som oftest tilbyde forældregrupper, familie-

kurser og rådgivning, samt videreformidle kontakten 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 Danmarkwww.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. 
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Muligheder for hjælp til børn med funktionsnedsættelse 

En del af den hjælp, du/I som forældre til et barn med funkti-

onsnedsættelse kan have brug for, drejer sig om merudgifter, 

tabt arbejdsfortjeneste, aflastning samt særlige støtteforan-

staltninger efter serviceloven. En del af disse er beskrevet ne-

denfor.  

 

Hjælp til merudgifter ved forsørgelse af børn med funkti-

onsnedsættelse 

Du/I kan få hjælp til dækning af merudgifter ved forsørgelsen, 

der er forbundet med dit/jeres barns funktionsnedsættelse.  

Det er en forudsætning, at det er en nødvendig merudgift, som 

du/I ikke ville have haft, hvis det ikke havde været for funkti-

onsnedsættelsen. Det betyder, at du/I selv skal dække den al-

mindelige forsørgelsesudgift ved barnet eller den unge i hjem-

met. 

 

For at være omfattet af bestemmelsen skal du/I forsørge et 

barn under 18 år i hjemmet, som har: 

 

Betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

eller en indgribende og langvarig kronisk lidelse 

 

Til vurdering af omfanget af funktionsevnenedsættelse foreta-

ges en vurdering af barnets udfordringer ved udvalgte daglige 

gøremål.  

Vi gør i visse tilfælde brug af sagsbehandlingsmetoden ”børne-

handicapudredningen”.  

 

 

 

 



 

Merudgiftsydelsen udmåles efter en konkret vurdering af de sand-

synliggjorte merudgifter. Visse udgifter kan dog kræves dokumen-

teret. 

 

Eksempler på merudgifter kan være: 

 Kost og diætpræparater 

 Egenbetaling af tilskudsberettiget medicin 

 Befordring, som ikke dækkes efter andre bestemmelser 

 Forhøjet vaskeforbrug 

 Særlige fritidstilbud 

 

For at modtage merudgifter skal de godkendte udgifter overstige en 

lovgivningsfastsat bagatelgrænse som reguleres hvert år gennem 

KL’s satser på børneområdet.   

 

Merudgiftsydelsen bliver reguleret i forbindelse med den årlige 

opfølgning. 

 

Ansøgningsskema til merudgifter (SEL § 41) kan findes på 

www.borger.dk. 

 

 

Tabt arbejdsfortjeneste til forældre 

Der er mulighed for at søge kompensation for tabt arbejdsfortjene-

ste, når det vurderes nødvendigt, at dit/jeres barn helt eller delvist 

passes i hjemmet. Det skal være en nødvendig følge af den nedsat-

te funktionsevne, at dit barn passes i hjemmet, og at det er mest 

hensigtsmæssigt, at det er en af jer forældre, der passer det. 

 

For at modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste skal føl-

gende gøre sig gældende: 

 barnet/den unge har en betydelig og varigt nedsat fysisk el-

ler psykisk funktionsnedsættelse eller indgribende og kro-

nisk lidelse 

 barnet/den unge være under 18 år  

 barnet/den unge skal bo sammen med en eller begge sine 

forældre 

http://www.borger.dk/


 

 Løntabet skal være opstået på baggrund af barnets funkti-

onsnedsættelse og være en direkte følge heraf.  

 

Der kan ydes hel eller delvis dækning af tabt arbejdsfortjeneste. 

Det vil sige, at man enten helt ophører med at arbejde eller går 

et antal timer ned i arbejdstid. Det er en betingelse at løntab 

kan dokumenteres. 

 

Det er også muligt at modtage kompensation for tabt arbejds-

fortjeneste i en kortere periode, f.eks. i forbindelse med en 

hospitalsindlæggelse, eller ved kontrol og behandling, der over-

stiger 3 fulde arbejdsdage på et år. 

 

Når vi modtager en ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste, vil 

der blive inddraget relevante oplysninger fra læger, behand-

lingsinstanser, daginstitutioner, skoler og ikke mindst din/jeres 

oplevelser af hverdagen for at give os et så fyldestgørende 

grundlag at træffe afgørelse ud fra. 

Til vurdering af omfanget af funktionsevnenedsættelse foreta-

ges en vurdering af barnets udfordringer ved udvalgte daglige 

gøremål.  

Vi gør i visse tilfælde brug af sagsbehandlingsmetoden ”børne-

handicapudredningen”.  

Som forældre kan I modtage op til 37 timers kompensation for 

tabt arbejdsfortjeneste pr. uge tilsammen, uanset om I bor 

sammen eller har fælles forældremyndighed. Det betyder også, 

at stedforældre har mulighed for at modtage tabt arbejdsfortje-

neste. 

 

Som hovedregel er det kun en af jer forældre, der kan modtage 

tabt arbejdsfortjeneste på samme tid. Der findes dog enkelte 

undtagelser, f.eks. i forbindelse med hospitalsophold, hvor det 

er lægeligt påkrævet, at I begge 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 pension 

 tilknytningen til arbejdsmarkedet 

 forhold til understøttelse fra a-kasse ved eventuel ledig-

hed. 

 

Ved beregning af kompensationen for den tabte arbejdsfortjeneste 

er der et loft for den lønindtægt, der kan kompenseres for. Loftet er 

fastsat af KL’s starter på børneområdet og reguleres årligt.  

 

Ansøgningsskema til tabt arbejdsfortjeneste kan findes på 

www.borger.dk  

 

 

Hjælp til aflastning til familien 

Aflastning og afløsning efter servicelovens § 44 skal give det nød-

vendige pusterum til forældre og søskende i hverdagen. Formålet 

med aflastning er, at børn og unge med en funktionsnedsættelse 

kan blive boende hjemme i videst mulig omfang. Aflastning kan 

f.eks. være aflastning af dig/jer som forældre, så der er plads til 

søskende, at klare de gøremål der ikke er rum til i hverdagen, støt-

te i opdragelsen eller forskellige former for optræning af dit/jeres 

barn. 

 

Aflastning finder som oftest sted hos en godkendt plejefamilie eller i 

jeres netværk.  

Afløsning kan også gives som timeafløsning, hvor barnet bliver 

passet, oftest mellem 3-8 timer ad gangen. 

 

Egedal Kommunes serviceniveau for aflastning og afløsning er fast-

sat i kvalitetstandarderne, som er at finde på kommunens hjemme-

side.    

 

Særlige foranstaltninger efter serviceloven 

Ligesom alle andre børn kan børn med en funktionsnedsættelse 

bevilliges foranstaltninger efter Servicelovens bestemmelser, hvis 

http://www.borger.dk/


 

en række betingelser er opfyldt. 

 

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

staltninger, skal jeres rådgiver udarbejde en børnefaglig undersø-

gelse i henhold til Servicelovens § 50. Undersøgelsen skal være 

afsluttet efter senest 4 måneder efter afgørelsen herom. 

 

Du/I og dit/jeres barn og øvrige omkring dit/jeres barn vil blive 

inddraget i undersøgelsen. Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i 

fem opmærksomhedspunkter omkring barnet, der dækker ”udvik-

ling og adfærd”, ”familie”, ”sundhed”, ”skole og institution” samt 

”fritid og venskaber”. Herudover vil det afdække jeres forældre-

kompetencer. 

 

For børn og unge med en funktionsnedsættelse vil der som oftest 

være tale om foranstaltninger i form af: 

 

 Familiebehandling. Formålet er, at I som familie får red-

skaber til at håndtere de udfordringer, som I møder i 

hverdagen 

 Kontaktperson. Formålet er, at dit/jeres barn bliver 

støttet i hverdagen og i forberedelsen på at blive vok-

sen, herunder arbejdet med sociale problemstillinger 

der ligger hindringer i hverdagen 

 Dagbehandling. Dagbehandling iværksættes, hvis 

dit/jeres barn har behov for et skoletilbud kombineret 

med behandling. 

 

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

læse om alle foranstaltninger på www.egedalkommune.dk  

 

 

Kontakt til Egedal Kommune 

 

Fysisk post sendes til: 

Egedal Kommune 

Att.: Center for Myndighed og Social Service 

http://www.egedalkommune.dk/


 

Dronning Dagmars Vej 200 

3650 Ølstykke 

 

Telefon og mail: 

Telefonisk henvendelse kan ske til Center for Myndighed og Social 

Service, Råd- og Vejledningsteamet, telefon: 7259 6023. 

Mail: vejledningsteam@egekom.dk  
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