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2. Indholdsoversigt
Når man rammes af alvorlig sygdom eller handicap, er der en række muligheder for at få støtte.
Formålet med denne pjece er at give et indblik i de mest centrale støttemuligheder.
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12. Nyttige links
Du er altid velkommen til at få en samtale med den socialrådgiver, der er tilknyttet dit barns afdeling.
Det er lægen eller plejepersonalet på afdelingen, der formidler kontakt til Enhed for Psykologi Pædagogik og Socialrådgivning.
Det er vigtigt at du, så hurtigt som muligt, tager kontakt til Børn og Familieafsnittet i dit barns
bopælskommune og fortæller dem om behovet for hjælp, da ansøgningstidspunktet er afgørende for, hvornår hjælpen kan bevilges fra.

Med venlig hilsen
Socialrådgiverne
Rigshospitalet
Juliane Marie Centret
Enhed for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning
Afsnit 9512
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3. Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste
- serviceloven § 42
Når et barn under 18 år får en alvorlig, kronisk eller langvarig fysisk eller psykisk sygdom, vil
der med stor sandsynlighed være behov for, at en eller begge forældre søger orlov mht. pasning
og pleje af barnet. Der kan være tale om orlov enten på fuld tid; deltid eller på enkelt dage.
Det er i første instans din arbejdsgiver, der skal godkende din orlov. Ved orlov uden løn kan du søge om
kompensation for tabt arbejdsfortjeneste via Børn og Familieafsnittet i dit barns bopælskommune.
Der kan som et udgangspunkt maksimalt ydes hjælp svarende til 37 timer.
I særlige tilfælde kan begge forældre få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste på fuld tid, hvis lidelsen er så alvorlig eller kompliceret, at det vurderes nødvendigt, at begge forældre er til stede samtidig
- eksempelvis ved hospitalsindlæggelse, hvor tilstanden er svært livstruende.
Beregning af tabt arbejdsfortjeneste:
Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt. Både lønmodtagere og selvstændige
erhvervsdrivende kan få tabt arbejdsfortjeneste. For personer, der endnu ikke har fået tilknytning til
arbejdsmarkedet, er det den lønindtægt, som man ville have kunne opnå, der skal ligge til grund for
beregningen. Hvis man ikke kan dokumentere hidtidig lønindtægt, f.eks. fordi man har været arbejdsløs
længe eller ikke har en uddannelse, kan beregningen tage udgangspunkt i en hjemmehjælperløn eller
satsen for kontanthjælp.
Der er loft over beregningsgrundlaget for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Det betyder, at den maksimale ydelse for en fuldtidsstilling (37 timer) er på 28.870 kr. pr. måned før skat
(2015 sats).
• Ved beregningen reguleres det endelige beløb i forhold til sparede udgifter. Det kan f.eks. dreje sig om
transportudgifter til og fra arbejde eller besparelse på udgiften til daginstitution.
• Har man en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning, indregnes der et bidrag til pension. Bidraget
udgør 10 % af bruttoydelsen, dog højest et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag.
• Den tabte arbejdsfortjeneste satsreguleres en gang årligt 1. januar med 1,5 %.
• Ferietillæg ubetales en gang årligt 1. maj med 1%.
• Ved ophør udbetales et tillæg til ferieformål, svarende til 12,5 %.
Afgrænsning til andre bestemmelser:
Hvis du både opfylder betingelserne for at modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge til pasning af alvorligt syge børn - se afsnit 4 - kan du vælge, hvilken af de to
bestemmelser du ønsker at søge kompensation efter.
Ankevejledning:
Du har altid krav på at modtage en skriftligt begrundet afgørelse på din ansøgning. Afgørelsen skal altid
indeholde en ankevejledning. Hvis du ikke er enig i afgørelsen kan du anke den.
En anke kan indgives bådes mundtligt og skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelse.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at ankefristen er gældende 4 uger fra afgørelsesdatoen. Overskrides denne frist er det ikke længere muligt at anke afgørelsen.
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4. Dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn
- barselloven § 26
Du kan som forældre til et alvorligt sygt barn under 18 år, søge om dagpenge, hvis du i forbindelse med dit barns sygdom helt eller delvis må ophøre med lønarbejde eller arbejde i selvstændig virksomhed.
Det er i første instans din arbejdsgiver, der skal godkende din orlov.
For at være berettiget til dagpenge ved pasning af et alvorligt sygt barn, skal du opfylde betingelserne
for at få dagpenge ved egen sygdom, herunder beskæftigelseskravet.
Der skal foreligge en lægeerklæring om, at barnets sygdom skønnes at medføre behov for
ophold på sygehus i en periode på 12 dage eller mere, også kaldet varighedskravet. Varighedskravet gælder ikke for enlige forsørgere.
Behandles eller plejes barnet i hjemmet efter udskrivelse, kan dette i visse tilfælde sidestilles med
ophold på sygehus, hvis det skønnes lægeligt forsvarligt.
Der kan ydes dagpengeudbetaling i max. 52 uger.
Dagpengeloftet for en fuldtidsforsikret er på 4135 kr. pr. uge før skat (2015 sats).
Hvis din arbejdsgiver jævnfør din overenskomst eller efter aftale giver dig orlov med løn, kan din
arbejdsgiver i stedet for dig søge om dagpengerefusion. Dette foretages via www.virk.dk / nemrefusion.
Det er Udbetaling Danmark, der behandler ansøgninger vedr. dagpengerefusion. Udbetaling Danmark
kan kontaktes på telefon: 70 12 80 64.
Afgrænsning til andre bestemmelser:
Vær opmærksom på, at hvis du både opfylder betingelserne for at modtage dagpenge til pasning af alvorligt syge børn og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, kan du vælge, hvilken
af de to bestemmelser du ønsker at søge kompensation efter.
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5. Barsels- og forældreorlov
- lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel
Forældre har ret til fritagelse fra arbejde i forbindelse med barsels- og forældreorlov. Barselsorloven er tiden til og med 14. uge efter fødslen. Efter 14. uge hedder orloven forældreorlov.
Ret orlov med løn eller dagpenge i max. 52 uger:
Forældre med tilknytning til arbejdsmarkedet har ret til dagpenge eller løn under barsels- og forældreorlov.
• Moderen har ret til 4 ugers graviditetsorlov op til den forventede fødsel og ret til 14 ugers barselsorlov
lige efter fødslen.
• Faderen har ret til fædreorlov i 2 sammenhængende uger efter fødslen - denne orlov skal holdes
indenfor de første 14 uger efter fødslen.
• Fra barnet er 14 uger gammelt har forældrene hver især ret til forældreorlov i 32 uger, men har tilsammen kun ret til at få barselsdagpenge i 32 uger.
• Faderen har ret til at påbegynde forældreorloven inden for de første 14 uger efter fødslen, så forældrene kan afholde en del af barselsorloven sammen.
Genoptagelse af arbejde, forlængelse eller udskydelse af orlov:
Hver af forældrene har ret til at forlænge forældreorloven med enten 8 eller 14 uger.
Forældre i arbejde har ret til at gemme 8-14 uger af forældreorloven til senere. Retten til at gemme
forældreorlov kan kun benyttes af den ene forælder, og orloven skal afholdes som en sammenhængende
periode, inden barnet fylder 9 år. Forældre i arbejde kan derudover individuelt lave aftaler med arbejdsgiveren om hel eller delvis genoptagelse af arbejdet, forlængelse eller udskydelse af orlov.
Hospitalsindlæggelse:
Hvis barnet er indlagt på hospital, forlænges den periode, hvor moderen har ret til fravær. Retten til orlov kan forlænges med den periode barnet er indlagt dog maksimalt med 3 måneder
og hvis indlæggelsen finder sted i løbet af de første 46 uger efter fødslen.
Varsling af barsels- og forældreorlov:
Senest 8 uger efter fødslen skal forældre i arbejde orientere deres arbejdsgiver om tidspunktet for orlovens begyndelse og længden af både barsels- og forældreorloven.
Faderen skal orientere sin arbejdsgiver om afholdelse af de 2 ugers fædreorlov senest 4 uger før fraværet
forventes at starte.
Afgrænsning til andre bestemmelser:
Vær opmærksom på, at når barselsorloven med fuld løn ophører, kan der ydes kompensation
for tabt arbejdsfortjeneste, hvis betingelserne i serviceloven for støtte til tabt arbejdsfortjeneste er opfyldt.
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6. Merudgiftsydelse
- serviceloven § 41
Der kan ydes dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under
18 år, der har fået konstateret en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse.
Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og at der foreligger en lægefaglig dokumentation.
Ansøgningstidspunktet:
Ansøgningstidspunktet er afgørende for, hvornår hjælpen kan bevilges fra. Der dækkes som
udgangspunkt ikke udgifter med tilbagevirkende kraft.
Det er Børn og Familieafsnittet i dit barns bopælskommune, der kan tage stilling til bevilling.
Sandsynliggjorte merudgifter:
Der kan ikke kræves dokumentation for afholdelsen af udgifterne. Der skal således laves et overslag over
omfanget af de behov, som barnet efter al sandsynlighed vil få i det kommende år, og hvad det medfører af merudgifter.
Børn og Familieafsnittet i dit barns bopælskommune, skal i samarbejde med dig lave en beregning af
sandsynliggjorte merudgifter for en afgrænset eller en løbende periode.
Merudgiftsydelsen er ikke indtægtsbestemt eller skattepligtig. Ydelsen skal som et udgangspunkt udbetales som et fast månedligt beløb mhp. at give modtageren mulighed for selv at
tilrettelægge, hvordan behovet bedst kan dækkes.
Bagatelgrænse:
For at få hjælp til dækning af merudgifter skal udgifterne samlet overstige en fastsat bagatelgrænse på 4596 kr. pr. år / 383 kr. pr. måned (2015 sats).
Ydelsen fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.
Hvis du har flere børn med handicap, er det de samlede merudgifter for disse børn, der lægges
til grund ved beregningen.
Ankevejledning:
Du har altid krav på at modtage en skriftligt begrundet afgørelse på din ansøgning. Afgørelsen skal altid
indeholde en ankevejledning. Hvis du ikke er enig i afgørelsen kan du anke den.
En anke kan indgives bådes mundtligt og skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelse.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at ankefristen er gældende 4 uger fra afgørelsesdatoen. Overskrides denne frist er det ikke længere muligt at anke afgørelsen.
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7. Medicintilskud
Jo større udgifter, du har til tilskudsberettiget medicin, jo mere får du i tilskud inden for en
periode på 1 år, også kaldet tilskudsperioden.
Tilskudsperioden starter første gang du køber medicin, efter at den forudgående tilskudsperiode er
udløbet.
Tilskuddets størrelse afhænger af, om du er under eller over 18 år ved starten af tilskudsperioden.
• Beløbsgrænser for personer under 18 år:
0 - 925 kr. = 60 %
925 - 1.515 kr. = 60 %
1.515 - 3.280 kr. = 75 %
3.280 kr. - over = 85 %
• Beløbsgrænser for personer over 18 år:
0 - 925 kr. = 0 %
925 - 1.515 kr. = 50 %
1.515 - 3.280 kr. = 75 %
3.280 kr. - over = 85 %
Kronikertilskud:
Der kan søges om kronikertilskud, hvis der er tale om en kronisk sygdom (over 1 år), men også
hvis der i en kortere periode har været meget store udgifter til medicin.
Det er lægen, der skal søge Sundhedsstyrelsen om kronikertilskud.
Ved kronikertilskud lægges der loft over medicinudgifterne. Loftet betyder, at man maksimalt
kan få en egenbetaling på 3.830 kr. (2015 sats).
For at der kan søges om kronikertilskud, skal udgiften ligger over et fastsat kronikerloft. Størrelsen på
kronikerloftet afhænger af, om man er under eller over 18 år:
• Kronikerloft for personer over 18 år: Der kan søges kronikertilskud, hvis udgifterne indenfor tilskudsperioden overstiger 17.738 kr. (2015 sats).
• Kronikerloft for personer under 18 år: Der kan søges kronikertilskud, hvis udgifterne indenfor tilskudsperioden overstiger 21.831 kr. (2015 sats).
Egenbetaling:
Egenbetalingen til medicin kan søges som en nødvendig merudgift via bopælskommunen.
Dækning af nødvendige merudgifter til medicin forudsætter, at man er omfattet af målgruppen
og at de samlede merudgifter overstiger den fastsatte bagatelgrænse.
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8. Patienttransport
Der kan etableres hospitalstransport eller dækkes transportudgifter ved indlæggelse og ambulant behandling og kontrol, hvis et af følgende kriterier er opfyldt:
• Du modtager pension efter de sociale pensionslove.
• Afstanden imellem bopælen og behandlingsstedet overstiger 50 km eller mere.
• Der er mindre end 50 km fra bopælen til hospitalet og det er lægeligt dokumenteret at du skal køres
isoleret / ikke kan benytte offentlige transportmidler.
• Udgiften overstiger 60 kr.
Egenbetaling:
Bor man mindre end 50 kilometer fra Rigshospitalet og er ikke underlagt isolation / kan benytte offentlige transportmidler, skal man selv afholde udgiften til transport, enten i egen bil eller
med offentlige transportmidler. Egenbetalingen til transport kan søges som en nødvendig merudgift jævnfør servicelovens bestemmelser, såfremt man er omfattet af målgruppen.
Kontaktoplysninger:
• Region Hovedstaden:
Patienter fra Region Hovedstaden kan søge transportgodtgørelse ved fremsendelse af blanket til kontoret
for kørselsrefusion på Rigshospitalet. Blanketten kan rekvireres fra henvisende afdeling. Kørselskontoret
kan kontaktes på tlf.: 35 45 46 66.
• Region Sjælland:
Patienter fra Region Sjælland kan søge transportgodtgørelse ved henvendelse til Befordringsservice
beliggende under Slagelse Sygehus. Blanketten kan rekvireres fra henvisende afdeling. Befordringsservice kan kontaktes på tlf.: 70 15 35 15.
• Region Syd – Fyn / Jylland:
Patienter fra Region Syddanmark kan søge transportgodtgørelse via det lokale sygehus / kørselskontor.
Blanketten kan rekvireres fra henvisende afdeling. Hvilket kørselskontor du hører til, kan oplyses på tlf.:
70 11 31 11.
• Region Midt - Jylland:
Patienter fra Region Midt kan søge transportgodtgørelse via det lokale sygehus / kørselskontor. Blanketten kan rekvireres fra henvisende afdeling. Hvilket kørselskontor du hører til, kan oplyses på tlf.:
70 23 62 48.
• Region Nord - Jylland:
Patienter fra Region Nord kan søge transportgodtgørelse via det lokale sygehus / kørselskontor. Blanketten kan rekvireres fra henvisende afdeling. Hvilket kørselskontor du hører til, kan oplyses på tlf.:
29 10 02 20.
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9. Aflastning
Forældre til børn og unge med nedsat funktionsevne eller kronisk eller langvarig lidelse kan i
varierende omfang have behov for aflastning.
En tilstrækkelig aflastning kan medvirke til at sikre det nødvendige overskud til vedvarende at give barnet den ekstra støtte der er brug for mhp. at sikre barnets udvikling og trivsel.
Forældre kan også have brug for aflastning, for at kunne give omsorg til søskende, der også har behov
for deres forældre.
Der kan ydes hjælp til aflastning ud fra forskellige bestemmelser i serviceloven:
• Indstilling til særlige dagtilbud - servicelovens § 32.
• Aflastning i eget hjem ved ansættelse af en hjælper - servicelovens § 41.
• Afløsning for ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne - servicelovens § 44 / 84.
• Aflastning udenfor hjemmet: døgninstitution; netværksplejefamilie; plejefamilie; godkendt opholdssted for børn og unge - servicelovens § 50.
Det er Børn og Familieafsnittet i dit barns bopælskommune, der kan træffe afgørelse om hjælp
til aflastning.

9

Rigshospitalet
Enhed for Psykologi Pædagogik
og Socialrådgivning
10. Hjælpemidler
- serviceloven § 112
I forbindelse med et sygdoms- og behandlingsforløb kan der blive behov for at anskaffe hjælpemidler.
Eksempler på hjælpemidler:
• Kørestol
• Krykker
• Badestol
• Lift
Afhængig af om der er tale om et midlertidigt eller varigt behov, skal hjælpemidlet udleveres
eller bevilges af hospitalet eller barnets bopælskommune.
Hospitalsudgift:
Hospitalet er forpligtet til at udlåne hjælpemidler, når der er tale om et midlertidigt behov.
Kommunal udgift:
Er der tale om et varigt behov, er det kommunen, der skal anskaffe hjælpemidlet.
Tildelingskriterier:
Kriterierne for tildeling af et hjælpemiddel:
• At det i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne.
• At det i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.
• At det er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.
Frit leverandørvalg:
Du kan som ansøger selv vælge leverandør af hjælpemidler. Hvis kommunen har indgået en leverandøraftale og du ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunen har indgået leverandøraftale med, kan du selv indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne refunderet, dog højst med et beløb
svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør.
Har kommunen ikke indgået leverandøraftale, kan du selv vælge en leverandør, hvorpå støtten ydes
efter regning - dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.
Retten til at vælge leverandør gælder dog ikke, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed,
som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som du ønsker at anskaffe fra en anden leverandør.
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11. Overgang fra barn til voksen
Som forældre til et barn med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse, er det vigtigt at sikre, at der bliver udarbejdet en handleplan, inden det fyldte 18. år.
Formålet med en handleplan er, at sikre behovet for hjælp ved overgangen fra Børn og Familieafsnittet
til Voksenafsnittet, bl.a. med fokus på:
• Forsørgelse
• Dækning af nødvendige merudgifter
• Etablering af støtteforanstaltninger
Det anbefales, at du ca. 6 måneder inden det fyldte 18 år tager kontakt til Børn og Familieafsnittet.
Orlov:
Ved det fyldte 18 år er der ikke længere mulighed for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i serviceloven eller dagpengeudbetaling til pasning af alvorligt syge børn efter
§ 26 i barselsloven. Man kan som pårørende i stedet søge ansættelse efter § 118 i serviceloven
omhandlende ’pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom’.
Ansættelse efter § 118:
• Det er den kommune, hvor den som pasningsopgaven vedrører bor, der står for ansættelsen.
• Flere personer kan dele ansættelsen, hvis alle opfylder betingelserne.
• Lønnen udgør kr. 21.249 pr. måned (2015 takst).
• Ansættelsesperioden er som et udgangspunkt på max. 6 måneder - perioden kan forlænges med indtil
3 måneder ved særlige forhold.
• Pasningsperioden kan opdeles i kortere perioder, hvis den arbejdsgiver der har godkendt orloven kan
acceptere det.
Merudgiftsydelse:
Ved det fyldte 18 år er der ikke længere mulighed for dækning af nødvendige merudgifter efter
§ 41 i serviceloven. Der kan via Voksenteamet søges dækning af nødvendige merudgifter efter §
100 i serviceloven.
Det er en betingelse for hjælp efter § 100, at der er tale om en merudgift, dvs. en udgift, som man ikke
ville have haft, hvis man ikke havde haft en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse.
Merudgifter der bevilges efter § 100 skal samlet overstige en bagatelgrænse på 517 kr. pr.
måned (2015 sats).
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12. Nyttige links
Her er en række links, hvor du selv kan søge uddybende information:

• Socialstyrelsen: www.socialstyrelsen.dk
• Sundhedsstyrelsen: www.sundhedsstyrelsen.dk
• Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet: www.dukh.dk
• Borger.dk – din indgang til det offentlige: www.borger.dk
• Sundhed.dk – Det offentlige sundhedsvæsen: www.sundhed.dk
• Ankestyrelsen: www.ast.dk
• Ny i Danmark – den officielle portal for udlændinge og integration: www.nyidanmark.dk
• Statsforvaltningen: www.statsforvaltningen.dk
• Danske handicaporganisationer: www.handicap.dk
• Patientforeninger: www.sundhed.dk
• Parkering København: www.parkeringsinfo.dk
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