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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 overordnede mål er, at alle borgere med handicap har adgang til relevant rehabilitering når 
og hvis behovet opstår. Målet er at give dem bedre muligheder for at håndtere hverdagen, være selvhjulpne og 
deltage aktivt i samfundet. 

Hvidovre Kommune arbejder for:  

• At rehabiliteringstilbud er tilgængelige for borgere med handicap 

• At kommunens tilbud er fleksible, så de imødekommer borgernes individuelle behov 

• En professionel, tidlig og helhedsorienteret indsats efter princippet om nærhed og den mindst mulige 
indgriben i borgerens liv.  
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Formål med reglerne om tilskud til nødvendige merudgifter 
 

Formålet med bestemmelserne om merudgiftsydelse er jf. punkt 166 i Vejledning om særlig støtte til børn 
og unge og deres familier:   

• At disse børn og unge kan forblive i familien og dermed undgå anbringelse på institutioner e.l., 
såfremt hensynet til barnets tarv tilsiger dette 

• At familien kan leve så normalt som muligt på trods af og med barnets/den unges nedsatte 
funktionsevne eller den kroniske eller langvarige lidelse 

• At hindre at barnets eller den unges nedsatte funktionsevne eller kroniske eller langvarige lidelse 
forværres eller får andre og mere alvorlige følger. 

(Kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2014/9007) 

Bestemmelsen giver således hjemmel til at yde tilskud til de udgifter, som familien ikke ville have haft, hvis 
barnet/den unge ikke havde en nedsat funktionsevne eller en kronisk/langvarig og indgribende lidelse. Den 
nødvendige merudgift er således differencen mellem den udgift, forældrene har ved forsørgelsen af 
barnet/den unge med funktionsnedsættelsen og forsørgelsen for et barn/ung uden en 
funktionsnedsættelse. Der foretages altid en individuel helhedsvurdering ud fra barnets 
funktionsnedsættelse.  

Gældende principafgørelse på området:  
• 92 -12 om nødvendige merudgifter – børn – personkreds – funktionsevnevurdering. 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20121003425  

Personkreds  
Personkredsen, som kan modtage ydelse efter Servicelovens § 41 er: 

• Forældremyndighedens indehaver som har forsørgelsen af barnet i hjemmet. 
• Biologiske forældre uden forældremyndighed – også forældre med bopæl udenfor kommunen, som 

har forsørgelsen af barnet i hjemmet. 
• Pårørende, der faktisk forsørger barnet i hjemmet. 
• Personer med tilladelse efter § 78 har barnet i privat familiepleje og faktisk forsørger barnet i deres 

hjem med tilskud fra forældrene.  

Personer som IKKE er omfattet:   

• Unge under 18 år, der forsørger sig selv 
• Plejefamilier, hvor barnet er anbragt og som modtager plejevederlag eller honoreres efter trin. Hvis 

barnet er anbragt i pleje hos en plejefamilie eller netværksplejefamilie, dækkes udgifter, som ellers 
ville være merudgifter ved forsørgelsen efter Servicelovens § 41, som en del af udgifterne ved 
anbringelsen. 
 

Målgruppen – barn med nedsat funktionsniveau eller varig 
lidelse  
”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 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2014/9007
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20121003425
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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.” (Servicelovens § 41, stk. 1) 

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 for 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. 

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 
behov for hjælp. 

 

Betingelser for at få tilskud til nødvendige merudgifter efter § 41 
 

For at få tilskud til nødvendige merudgifter efter Servicelovens § 41, stk. 1, skal der være tale om en 
nødvendig merudgift, der er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Der er altid tale om en konkret 
og individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde. Følgende betingelser skal være opfyldt: 

• Barnet skal opfylde kriterierne, som er beskrevet under afsnittet ”Målgruppen – barnets 
funktionsniveau eller lidelse”  

• Barnet skal have ophold i hjemmet 
• Merudgiften skal være en følge af barnets funktionsnedsættelse eller varige lidelse, og nødvendig 

for dets forsørgelse i hjemmet 
• De sandsynliggjorte merudgifter skal mindst udgøre minimumsbeløbet på 5.207 kr. pr. år svarende 

til 434 kr. pr. måned (2022). 

Beløbet, der ydes som tilskud til nødvendige merudgifter, fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. 
måned og afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. 

Hvis kommunen afregner merudgifter direkte med leverandør, modregnes dette i den månedlige ydelse, jf. 
”Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom”, Retsinformation. 

Merudgiften udgør differencen mellem den udgift, familien har ved forsørgelsen af barnet med 
funktionsnedsættelse eller varig lidelse og forsørgelsesudgiften for et barn uden funktionsnedsættelse eller 
varig lidelse. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/932
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Gældende principafgørelse fra Ankestyrelsen på området 
• 30-18 om merudgifter ved forsørgelsen – tabt arbejdsfortjeneste – personkreds – operation, 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20180942825  
• 23-17 om dækning af merudgifter – dækning af tabt arbejdsfortjeneste – langvarig og indgribende 

lidelse – spædbørn – allergi – for tidlig fødte, 
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20170935925  

• 18-17 om merudgifter - personkreds - mælkeallergi - laktoseintolerance - konkret og individuel 
vurdering - alvorlige følger - analogi med medicinsk behandling – diætkost, 
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20170933925  

• 10-17 om merudgifter ved forsørgelsen - tabt arbejdsfortjeneste - personkreds - støttetiltag - 
behandlingsmuligheder - flere lidelser - samlet funktionsnedsættelse - dokumentationskrav - 
diagnose – udredning, https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20170912625  

• 67-16 om merudgifter - personkreds - medfødt misdannelse eller mangel - cøliaki - 
laktoseintolerance – fødevareallergi, https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20161001625  

• 43-15 om personkreds - merudgifter - CI – hjælpemidler, 
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20150989225  

• 92-12 om nødvendige merudgifter - børn - personkreds – funktionsevnevurdering, 
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20121003425  

• 55-11 om merudgifter ved forsørgelsen - personkreds - udviklingsforstyrrelse - medicinsk 
behandling - ADHD - uafhængig af behandling - væsentlig funktionsnedsættelse, 
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20111009425  

• C-15-03 om opholdskommune - handlekommune - merudgifter ved forsørgelsen af et handicappet 
barn - befordringsudgifter - fælles forældremyndighed, 
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20032020825  

• 115-11 om aflastning - barnepige – delebørn, 
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20111015325  

• 77-11 om merudgifter ved forsørgelsen - nødvendige merudgifter - ødelæggelser - forbrug - 
autistisk barn, https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20111011525  

 

Subsidiær til anden lovgivning 
Servicelovens § 41 er subsidiær i forhold til anden lovgivning. Det vil sige, at det kun er udgifter eller den 
del af udgiften, der ikke kan ydes tilskud til efter anden lovgivning, som er en merudgift. 

Ofte vil personkredsen kunne få dækket den fulde udgift eller dele af udgiften efter anden lovgivning.  

 

Sandsynliggørelse af merudgifterne  
Ved første ansøgning om tilskud til merudgifter eller ved ansøgning om tilskud til nye merudgifter udfylder 
ansøger et ansøgningsskema om merudgiftsydelse. Skemaet kan tilgås via Hvidovre Kommunes 
hjemmeside under ”Børn med handicap” eller direkte på Borger.dk:  Ansøg om tilskud til merudgifter for 
børn og unge - Serviceloven § 41 (borger.dk) 

Borgeren skal udarbejde et overslag over omfanget af de behov, som barnet sandsynligvis vil få i det 
kommende år, og hvad det medfører af merudgifter (den sandsynliggjorte merudgift). Hvidovre Kommune 
kan ikke kræve dokumentation for merudgifterne.  

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20180942825
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20170935925
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20170933925
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20170912625
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20161001625
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20150989225
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20121003425
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20111009425
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20032020825
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20111015325
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20111011525
https://www.borger.dk/handlingsside?selfserviceId=bfaad6be-d04f-4653-9c06-df130618ade4&referringPageId=62e5eb0b-2a1b-4874-840a-ef3f3d59ffc0&KommuneKode=167
https://www.borger.dk/handlingsside?selfserviceId=bfaad6be-d04f-4653-9c06-df130618ade4&referringPageId=62e5eb0b-2a1b-4874-840a-ef3f3d59ffc0&KommuneKode=167
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Ved det kommende år forstås 12 på hinanden følgende måneder. Såvel løbende udgifter som 
enkeltudgifter indgår i beregningen.  

Hvis familien har flere børn med funktionsnedsættelse, er det de samlede merudgifter til børnene, der 
indlægges i beregningen. Som udgangspunkt udbetales merudgiftsydelsen fra ansøgningstidspunktet, hvis 
betingelserne er opfyldt. Ydelsen udbetales månedsvis forud og er som udgangspunkt en kontantydelse til 
forsørgeren, der efterfølgende selv administrerer ydelsen i den daglige husholdning. 

Gældende principafgørelser fra Ankestyrelsen for området:  
• 98-13 om merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte udgifter – dokumentation, 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20130975825 
 

Egenbetaling 
Der er egenbetaling i de tilfælde, 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: 

• Relevante ændringer i barnets sygdom. Når barnets sygdom forandrer sig og dermed medfører en 
mindre eller større 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 boligen. 

Retssikkerhedsloven, se § 11: Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale 
område (retsinformation.dk)  

 

Kommunens 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 ude for det sociale system. 

Forvaltningslovens, se § 7: Retsinformation  

 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20130975825
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1647
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1647
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/433
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Relevante oplysninger til brug for sagsbehandling  
Forældremyndighedsindehaveren skal give samtykke til, at Familierådgivningen indhenter sundhedsdata, fx 
helbredsoplysninger. 

Samtykket kan være enten skriftligt eller mundtligt, men skal altid dokumenteres/journaliseres skriftligt i 
sagen. 

Familierådgivningen indhenter helbredsoplysninger fra hospital, speciallæge eller egen læge.  

Hvis barnet tilses af sygehus eller speciallæge, indhentes lægelig dokumentation i form af statusattest. 
Det er vigtigt, at dokumentationen indeholder oplysninger om det sundhedsmæssige problem, der er årsag 
til ansøgningen. 

Desuden kan der indhentes oplysninger fra barnets daginstitution, SFO, skole, klub, fritidsaktivitet mv., hvis 
det er relevant for sagsbehandlingen.  

 

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. 

Forvaltningsloven § 19: Retsinformation 

 

Kriterier for udmåling af ydelsen 
I Hvidovre Kommunes vurdering af størrelsen og omfanget af ydelsen anvendes disse kriterier: 

1. Lovgrundlaget skal være opfyldt. 
2. Der skal være udarbejdet et overslag over de behov, som barnet vil få i det kommende år, og en 

beregning af de sandsynliggjorte merudgifter, som dette vil medføre for ansøgeren. 
3. Både enkeltudgifter og løbende udgifter inden for det kommende år skal indgå i beregningen. Det 

samlede beløb skal overstige det af Social- og Indenrigsministeriet fastsatte årlige minimumsbeløb 
for, at ansøgerne er berettiget til økonomisk hjælp til dækning af merudgifter. 

4. Hvis der er usikkerhed om, hvorvidt merudgifterne overstiger minimumsgrænsen, bedes ansøgeren 
om at gemme kvitteringer m.v. i tre måneder for efterfølgende at kunne sandsynliggøre omfanget. 

5. Ansøgeren orienteres om at gemme dokumentation for eventuelle ændringer i merudgifter. 
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. 

Alle merudgifter udbetales til den ansøgende forældre, som har forsørgelsen over barnet, og hos hvem 
barnet har fast bopæl. 

Hvis forældrene ønsker det, kan Hvidovre Kommune udstede bevillingsbrev til apotek, leverandør af særlige 
fødevarer (fx sondemad), leverandør af specielle sko eller særlig kørselsbevilling, som derefter afregnes 
direkte med Familierådgivningen. 

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom, Retsinformation 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/433
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1245
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Opfølgning  
Tilskuddet til de sandsynliggjorte/bevilligede merudgifter reguleres årligt og bevilges som udgangspunkt for 
et år ad gangen. Hvis de sandsynliggjorte merudgifter stiger i løbet af året, skal ydelsen reguleres med 
tilbagevirkende kraft. Det er kun stigninger siden seneste fastsættelse af ydelse, der skal medregnes. 

Hvis stigningen i merudgifterne er betydelige, er det god forvaltningsskik, at ydelsen reguleres inden 
udløbet af den årlige periode, bevillingen er givet for. 

For meget udbetalt ydelse kan ikke kræves tilbagebetalt, med mindre der er tale om, at ydelsesmodtageren 
bevidst har undladt at oplyse kommunen om ændringer i sine forhold. 

 

Enkeltstående merudgifter 
Enkeltstående merudgifter kan udbetales på det tidspunkt, hvor behovet opstår. 

Dækning af enkeltstående merudgifter forudsætter, at ansøger allerede er berettiget til merudgiftsydelse 
eller at enkeltydelsen overstiger 5.207 kr. (2022-niveau). 

 

Ophør 
Retten til at få dækket merudgifter efter Servicelovens § 41 ophører, når barnet i målgruppen fylder 18 år, 
eller ikke længere opfylder betingelserne i § 41. 
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Aflastning og afløsning  
 

Aflastning efter § 44 jf. § 84 stk. 1  
Aflastning for forældre eller andre nære pårørende til børn skal tilbydes efter servicelovens § 84, stk. 1, jf. § 
44, når behovet for aflastning er opstået alene på grund af barnets funktionsnedsættelse, og når 
aflastningen sker af hensyn til den øvrige familie. 

 

Lovgrundlag 
Kommunen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der 
passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  

§ 84, stk. 1 finder alene anvendelse, når en ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende tilkendegiver 
at ville passe en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  

Bestemmelsen gælder både børn, unge, voksne og ældre. 

Afløsning og aflastning efter denne bestemmelse forudsætter ikke en børnefaglig undersøgelse af barnets 
eller den unges forhold, jf. servicelovens § 50, men i stedet en beskrivelse af barnets funktionsniveau. 

 

Formål 
Det kan være en stor belastning, både fysisk og psykisk, at passe et barn med nedsat funktionsevne i 
hjemmet. En familie eller en person, der passer en nær pårørende med nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne i hjemmet, skal derfor – efter en konkret og individuel vurdering af behovet – tilbydes 
afløsning eller aflastning efter § 44, jf. 84 stk. 1.  

Det overordnede formål med § 84, stk. 1 er at afløse eller aflaste ægtefælle, forældre eller andre nære 
pårørende, således at de fortsat kan leve et aktivt liv med egne interesser og sociale aktiviteter. Det er 
således ægtefællens, forældrenes eller andre nære pårørendes behov for afløsning og aflastning, som er i 
centrum. 

Afløsning eller aflastning gives som en forudsætning for, at barnet kan blive boende længst muligt hjemme 
hos forældrene/i egen bolig med mindst indgribende indsats. 

Desuden kan formålet også være at give forældrene mulighed for at give omsorg til søskende, der også har 
behov for deres forældre og samvær med dem.  

 

Type af indsats 
Afløsning gives i hjemmet, mens aflastning gives udenfor hjemmet. Omfanget af aflastning på en institution 
kan ikke sidestilles med afløsningstimer i hjemmet.  

Afløsning  

Afløsning gives i hjemmet til forældre der passer et barn med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse. Afløsning kan både bestå af hjælp og støtte til nødvendige opgaver i hjemmet samt 
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hjælp til personlig pleje og omsorg af barnet. Afløsning gives med det formål at afløse forældrene, således 
at de kan deltage i egne aktiviteter eller aktiviteter med andre søskende i hjemmet.  

Aflastning  

Aflastning kan tilbydes i ophold i form af dag- eller døgntilbud med det formål, at forældre/dennes 
samlever og søskende kan aflastes.  

Aflastningsophold kan for eksempel gives i aflastningsfamilier og på institutioner.  

Der er forskellige typer af aflastning afhængigt af målgruppen. Der tages hensyn til blandt andet barnets 
alder, situation og fagligheden i aflastningstilbuddet. Varighed af ophold afhænger af det konkrete behov 
for og formål med aflastning 

Kriterierne for tildelingen af ydelsen 
Tildelingen af aflastning og afløsning sker efter en konkret og individuel vurdering af forældrenes aflastning 
og afløsningsbehov.  

I vurderingen af forældrenes behov for aflastning og afløsning lægges der blandt andet vægt på:  

• Barnets funktionsevne, ressourcer og begrænsninger ud fra viden, som er indhentet fra relevante 
samarbejdspartnere som f.eks. læge, sygehus, daginstitution, skole mv.  

• Behovet for støtte, pleje og pædagogisk bistand – herunder en vurdering af hvor selvhjulpent 
barnet er.  

• Andre sociale ydelser, som barnet og forældre modtager – herunder om behovet er tilstrækkeligt 
kompenseret via andre sociale ydelser, som allerede modtages. 

• Familiens samlede situation – herunder blandt andet helbred, erhvervsarbejde, sociale forhold, 
antal af søskende i familien, forældrenes indbyrdes forhold mv.  

• Hvorvidt aflastning/afløsning er forebyggende for en anden mere indgribende indsats 

I henhold til servicelovens § 1, stk. 3 skal Hvidovre Kommune træffe beslutning om afløsning og aflastning 
ud fra faglige og økonomiske hensyn. 

 

Ydelsens art 
Afløsning  

Afløsning ydes efter en konkret og individuel vurdering og udmåles med et antal timer pr. uge. Hvidovre 
kommune samarbejde med forskellige leverandør.  

Aflastning  

Aflastning ydes efter en konkret og individuel vurdering og udmåles med et antal døgn pr. år.  

Udmålingen af timer/døgn afhænger af behovet, hvorfor omfanget varierer afhængigt af forældrenes 
konkrete behov og barnets funktionsnedsættelse. Herunder om behovet er i:  

1) mindre omfang  
2) middelstort omfang  
3) stort omfang  
4) omfattende omfang  
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Der følger en nærmere beskrivelse af disse fire kategorier herunder. Det samlede antal timer/døgn kan 
fordeles på enkeltstående hverdage, weekender eller i sammenhængende perioder. 

Kategorier af 
aflastning og 
afløsning: 

Målgruppe Ramme for 
timeafløsning i 
hjemmet 

Ramme for 
døgnaflastning 
udenfor hjemmet 

Mindre 
omfang 

• Afløsningen kan ydes til forældre 
som har behov for begrænset 
afløsning, som ikke nødvendigvis 
forekommer hver uge.  

 
Pejlemærker til placering af omfang: 
• At barnet/ den unge er velplaceret 

og trives i deres skoletilbud/ 
dagtilbud.  

• At barnet/ den unge i mindre grad 
har behov for guidning og støtte i 
hjemmet, og hvor familien som 
helhed fungere ud fra de vilkår 
barnets funktionsnedsættelse 
giver. 

• At forældre og evt. søskende i 
mindre grad, er begrænset i deres 
dagligdag.   

 
Anden støtte: 
Der kan være tale om familier hvor 
der kan være behov for en 
kombination af flere typer af støtte, 
f.eks. merudgiftsydelse (§ 41), tabt 
arbejdsfortjeneste (§ 42) eller andre 
støtteforanstaltninger 

Der kan vejledende 
bevilges: 
• Fra 0 op til 6 

timer/mdr.  
 

Som udgangspunkt 
kan der ikke bevilliges 
aflastning på 
døgninstitution.  
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Kategorier af 
aflastning og 
afløsning: 

Målgruppe Ramme for 
timeafløsning i 
hjemmet 

Ramme for 
døgnaflastning 
udenfor hjemmet 

Middelstort 
omfang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Middelstort 
omfang 

Afløsningen kan ydes til forældre som 
har et behov for afløsning, som 
forekommer hver uge. 
 
Pejlemærker til placering af omfang: 
• At barnet/den unge er velplaceret 

men er på særskema, men som 
ellers trives i deres skoletilbud/ 
dagtilbud.  

• At barnet/den unge i middelstort 
omfang har behov for guidning og 
støtte i hjemmet, og hvor familien 
som helhed kan være udfordret ud 
fra de vilkår barnets 
funktionsnedsættelse giver. 

• At forældre og evt. søskende i 
middelstort omfang, er begrænset i 
deres dagligdag.   

 
Anden støtte: 
Der vil ofte være tale om familier 
hvor der kan være behov for en 
kombination af flere typer af støtte, 
f.eks. merudgiftsydelse (§ 41), tabt 
arbejdsfortjeneste (§ 42) eller andre 
støtteforanstaltninger. 

Der kan vejledende 
bevilges:  
• Fra 7 op til 15 

timer/mdr.  
 

Der kan vejledende 
bevilges:  
• En weekend 

månedligt samt op 
to hverdage/mdr.  
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Kategorier af 
aflastning og 
afløsning: 

Målgruppe Ramme for 
timeafløsning i 
hjemmet 

Ramme for 
døgnaflastning 
udenfor hjemmet 

Stort omfang Afløsningen kan ydes til forældre som 
har et behov for afløsning, som 
forekommer flere gange, hver uge. 

 
Pejlemærker til placering af omfang: 
• At barnet/ den unge er på 

særskema grundet skoleværgering 
og mistrivsel i 
skoletilbuddet/dagtilbuddet.  

• At barnet/ den unge i stort omfang 
har behov for guidning og støtte i 
hjemmet, og hvor familien som 
helhed er udfordret ud fra de vilkår 
barnets funktionsnedsættelse 
giver. 

• At forældre og evt. søskende i stort 
omfang, er begrænset i deres 
dagligdag.   

 
Anden støtte: 
• Der er tale om familier hvor der er 

behov for en kombination af flere 
typer af støtte, f.eks. 
merudgiftsydelse (§ 41), tabt 
arbejdsfortjeneste (§ 42) eller 
andre støtteforanstaltninger (§52).  

  

Der kan vejledende 
bevilges:  
• Fra 16 op til 26 

timer/mdr. 

Der kan vejledende 
bevilges:  
• To weekender/mdr. 
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Kategorier af 
aflastning og 
afløsning: 

Målgruppe Ramme for 
timeafløsning i 
hjemmet 

Ramme for 
døgnaflastning 
udenfor hjemmet 

Omfattende 
omfang 

Afløsningen kan ydes til forældre som 
har et omfattende behov for 
afløsning, som forekommer dagligt, 
hver uge. 

 
Pejlemærker til placering af omfang: 
• At barnet/ den unge er på 

særskema grundet skoleværgering 
og mistrivsel i 
skoletilbuddet/dagtilbuddet / eller 
at barnet/ den unges skoleliv helt 
er ophørt / eller at barnets 
funktionsnedsættelse er så 
indgribende, at det er vanskeligt at 
placere barnet i en daginstitution 
som kan varetage behovet. 

• At barnet/ den unge i omfattende 
omfang har behov for guidning og 
støtte i hjemmet, og hvor familien 
som helhed er massivt udfordret 
grundet barnets 
funktionsnedsættelse /at barnets 
behandlingsbehov er så 
indgribende, at det ikke kan 
forventes at kunne varetages i en 
almen familie uden støtte.  

• Aflastning gives på dette niveau 
som et alternativ til en mere 
indgribende indsats som f.eks. 
anbringelse udenfor hjemmet, eller 
hvis der skal tages helt særlige 
hensyn til familiære forhold. 

• At forældre og evt. søskende i 
omfattende omfang, er begrænset i 
deres dagligdag.   

 
Anden støtte: 
• Der er tale om familier, hvor der er 

behov for en kombination af flere 
typer af støtte, f.eks. 
merudgiftsydelse (§ 41), tabt 
arbejdsfortjeneste (§ 42) eller 
andre støtteforanstaltninger (§52).  
 

Der kan vejledende 
bevilges:  
• Over 26 timer/mdr.  

Der kan vejledende 
bevilges:  
• Omfanget af døgn er 

mere end 2 
weekend, og kan 
have et omfang op 
til 6 måneder årligt, 
hvortil døgnene 
nærmer sig et 
omfang af 
anbringelse.  
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Aflastning efter § 52 stk. 3 nr. 5. 
Er der tale om et behov for aflastning på grund af barnets særlige behov for støtte, skal aflastningen finde 
sted efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 5. I disse tilfælde, forudsætter aflastning, at barnets behov for 
aflastning, fremgår af en undersøgelse efter servicelovens § 50.  

Aflastning efter § 41 
Servicelovens § 41, om nødvendige merudgifter er subsidiær i forhold til servicelovens regler om aflastning 
i § 84, stk. 1, jf. § 44 og § 52, stk. 3, nr. 5. Det vil sige, at der alene kan ydes hjælp til dækning af nødvendige 
merudgifter til aflastning i eget hjem, hvis en af de øvrige aflastningsordninger ikke i tilstrækkeligt omfang 
kan løse behovet.  

Serviceloven, LBK nr. 1287 af 28/08/2020: Serviceloven (retsinformation.dk)  

 

Gældende principafgørelse på området 
• 85-13 om aflastningsordning – merudgiftsydelse – børn – særlige behov, 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20130974525  
• 115-11 om aflastning – barnepige – delebørn, 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20111015325  
 

Niveau og omfang af ydelsen 
Aflastning efter § 84, stk. 1, jf. § 44 

Aflastning efter § 84, stk. 1, jf. § 44, kan enten ydes i hjemmet eller uden for hjemmet.  

Hvis aflastning efter § 84, stk. 1, jf. § 44 ydes i hjemmet, benyttes relevante bureauer til at løse opgaven. 
Det er Hvidovre Kommune, der er arbejdsgiver, og ikke familien.  

Aflastning efter § 52 stk. 3, punkt 5 kan ske i plejefamilie, netværkspleje, opholdssted eller døgninstitution. 
Omfanget er det samme som i henhold til § 84, stk. 1 jf. § 44.  

 

Aflastning efter § 41 

Aflastning efter § 41, kan ydes ved ansættelse af hjælper i eget hjem. Der ydes et tilskud til aflønning af 
hjælper på 66 kr. pr. time. Udgiften er skønsmæssigt fastsat. 

Beløbet ydes som en håndsrækning til familien. Udgangspunktet er, at alle børnefamilier kan have behov 
for pasning, og at kommunen alene yder en merudgift til børnepasning. Begrundelsen er, at familier med 
børn med funktionsnedsættelse ikke på samme vis som andre familie blot kan vælge mellem flere 
personer, men skal vælge en person, som har viden om barnets funktionsniveau. Beløbet er udregnet ud 
fra, at en børnepasser/studerende i gennemsnit får 120 kr. i timen.  

Når hjælpen ydes efter § 41, er det forældrene som er arbejdsgiver, og de har derfor ansvaret for at vejlede 
den ansatte om, at indberette deres lønindkomst til SKAT. 

 

  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1548
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20130974525
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20111015325
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Ledsageordning (§ 45) 
 

Lovgrundlag  
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 
Servicelovens § 52, stk. 3 nr. 4,5 og 7.” Serviceloven (retsinformation.dk) 

 

Niveau og omfang af ydelsen 
Det er Familierådgivningens 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 timer sammen. 

 

Eksempler på udgifter der ikke kan dækkes af ledsagerordningen: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1548
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Eksempler på merudgifter (§ 41) 
I det følgende beskrives en række eksempler på merudgifter, som kan forekomme for familier med børn 
med funktionsnedsættelse eller varig lidelse. Listen er ikke udtømmende. 

Allergi og astma 
Ved bevilling af merudgifter i forbindelse med allergi og astma, skal Hvidovre Kommune tage 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 medfører en umiddelbar risiko for væsentligt og varig nedsat funktionsniveau. 

  

Gældende principafgørelse på området 
• 18-17 om merudgifter - personkreds - mælkeallergi - laktoseintolerance - konkret og individuel 

vurdering - alvorlige følger - analogi med medicinsk behandling - diætkost, 
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20170933925  

 

Niveau og omfang af ydelser til allergi og astma 
Der ydes ikke tilskud til håndkøbspræparater, som ikke anses for at være en merudgift direkte relateret til 
barnets lidelse, men anvendes af mange i befolkningen i lighed med fx hovedpinetabletter.  

Der ydes ikke tilskud til nedenstående, da det ikke betragtes som en merudgift:  

• Antihistaminer – fx Zyrtic og Clarityn 
• Vaccination mod influenza  
• NEC-spacer. Dette er et behandlingsredskab, og udgiften skal evt. søges dækket via behandlende 

læge/regionen.  
• Allergivaccinationer  
• Fede cremer med et fedtindhold på eller under 50 %, da det vurderes, at det er normalt at smøre 

barnet i fugtighedscreme dagligt. 
 

Befordring 
Befordringsydelser efter § 41 er subsidiære til befordringsydelser efter andre bestemmelser. For eksempel 
ydes kørsel til skole, SFO og klubtilbud efter Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/688.  

Der vil kunne ydes tilskud til dækning af merudgifter til befordring af barnet/den unge til dagtilbud, 
aflastning, behandling og fritidsaktiviteter efter en konkret vurdering.  

Der henvises i øvrigt til; Bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven, 
Bek. nr. 816 af 18/06 2018  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/816  , herunder personkreds, 
sygehusvalg eller valg af speciallæge m.v.  

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20170933925
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/688
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/816
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Befordring til behandling  
Der kan normalt ydes hjælp til befordringsudgifter til behandling som følge af den nedsatte funktionsevne 
eller lidelse, hvis disse ikke dækkes efter andre bestemmelser. Der ydes alene befordring til behandling til 
den lidelse, der udløser merudgift bevilling. Andre lidelser ydes der ikke transport til behandling.  

 

Befordring til sygehus  
Kommunen er som udgangspunkt ikke forpligtet til at yde støtte til befordring til sygehus. Der skal kun 
tages stilling til bevilling af befordring i henhold til § 41, hvis befordringen ikke dækkes via andre 
bestemmelser. 

Befordring til behandling og kontrol til sygehus dækkes af Regionen 

• Hvis afstanden til sygehuset er mere end 50 km, og udgiften overstiger 60 kr. i alt 
• eller hvis barnets tilstand ikke gør det muligt at benytte offentlige transportmidler, og udgiften 

overstiger 60 kr. i alt  
• ved ambulant indkald efter sygehusbehandling, hjemsendelse på weekend, kortere ferier mv. 

Sådan ansøger man Region Hovedstaden om støtte til befordring til sygehus: Hvis patienten har mere end 
50 km og overstige 60 kr. til sygehuset fra hjemmet, kan Regionen ansøges om kørselsgodtgørelse.  

Ansøger skal fremvise henvisning til sygehuset samt køreseddel som modtages ved behandlingsstedet og 
afleveres på kørselskontoret på sygehuset.  

Der dækkes udgift til kørsel ud fra den billigste transportmulighed for en forælder og barnet. Der ydes 
hjælp til betaling af såvel barnets/den unges som ledsagerens befordring. Medmindre at der er særlige 
grunde til, at der skal være flere ledsagere tilstede under befordringen eller til orientering om 
behandlingen, ydes hjælpen kun til én ledsager.  

Under barnet/den unges ophold på sygehus el.lign. ydes hjælp til betaling af forældrenes merudgifter til 
befordring til besøg hos barnet/den unge, i det omfang besøgene er nødvendige af hensyn til barnet/den 
unge.  

 

Parkering ved behandling  og indlæggelse på Rigshospitalet 
I forbindelse med ambulant behandling, hvor der er brug for parkering i mindre end 2 timer, kan man bruge 
de gratis p-pladser til højre for hovedindgangen. 

Ved ambulant behandling eller indlæggelse på mere end 2 timer, kan man få en parkeringsbillet af 
Rigshospitalet (der er dog ingen garanti for ledige pladser). 

Læs mere på: Parkering på Blegdamsvej (rigshospitalet.dk) 

Niveau og omfang af dækning af merudgifter til parkering ved Rigshospitalet 
Hvis det ikke er muligt at finde ledig parkeringsplads på hospitalsgrunden, og man er nødt til at parkere på 
offentlige eller private p-pladser mod betaling, er det for egen regning. Hvidovre Kommune dækker ikke 
merudgifter til parkering i forbindelse med behandling eller indlæggelse på Rigshospitalet. 

 

https://www.rigshospitalet.dk/praktisk-information/find-vej-og-parkering/Sider/parkering-paa-blegdamsvej.aspx
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Frit sygehusvalg  
Vælger familien et andet sygehus efter frit sygehusvalg end det sygehus, de er henvist til, tages der 
udgangspunkt i afstanden til det sygehus, de oprindeligt er henvist til. De samme bestemmelser gælder i 
forhold til undersøgelse og kontrol. 

 

Niveau og omfang af ydelsen 
Tilskuddet kan fastsættes efter udgifter til billigste offentlige transport eller på grundlag af statens regler 
for godtgørelse for brug af egen bil efter laveste takst. Statens takst (2021) er 1,90 kr./km for kørsel på 
mellem 25 og 120 km.  

Er der ønske fra forældrene om at benytte anden form for transport, betaler forældrene selv en evt. 
difference. 

Befordring til behandling i udlandet  
Hjælp til dækning af befordringsudgifter m.v. i forbindelse med behandling i udlandet kan kun ydes, hvis 
Sundhedsstyrelsen har godkendt, at behandlingen skal foregå i udlandet, og kun hvis udgiften ikke dækkes 
efter andre bestemmelser. 

  

Befordring til dagtilbud  
Befordring til børn, der er henvist til specialbørnehave i andre kommuner efter Servicelovens § 32, dækkes 
af Center for børn og familie.   
 
  
Befordring i fritiden  
Der kan ydes tilskud til merudgifter til befordring i fritiden til én aktivitet, hvis denne opfylder 
nedenstående kriterier: 

• Barnet/den unge over 12 år, der pga. funktionsnedsættelsen ikke er i stand til at benytte offentlige 
transportmidler.  

• Hvis fritidstilbud i nærområdet ikke kan benyttes.  

Der er ikke bestemte grænser for, hvor meget der kan ydes, idet der må tages hensyn til hjemmets afstand 
til fritidsaktiviteten. 

 

Taxa  
Taxa bevilges kun, hvis det vurderes, at det er en nødvendig merudgift, og først efter det er sandsynliggjort, 
at forældrene ikke selv kan stå for transporten, evt. mod en kørselsgodtgørelse svarende til den ekstra 
transport.  

Der kan bevilges taxa, når barnet er i døgnaflastning, og skal transporteres mellem aflastning og skole, SFO 
eller klub.  
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Bil  
Hvis en familie ønsker at søge om handicapbil til deres barn, skal ansøgningen indgives efter servicelovens § 
114 til Visitationen i Hvidovre Kommune. Der findes ansøgningsskema på www.borger.dk.  

Hvis familien bevilges handicapbil til barnet, og opfylder kriterierne for målgruppen for de 
handicapkompenserende ydelser, herunder servicelovens § 41, kan der være mulighed for at få bevilget 
dækning af nødvendige merudgifter efter servicelovens § 41.  

Familierådgivningen vil i første omgang tage stilling til, om familien ville have haft bil eller ej. Denne 
vurdering tages ud fra et objektivt sammenligningsgrundlag, altså sker vurderingen ved at sammenligne 
familien med andre familier uden et barn med funktionsnedsættelse eller varig lidelse. Kommunen vil kigge 
på objektive kriterier som beskæftigelse, bopælsforhold, husstandsstørrelse, aktivitetsniveau og behov for 
mobilitet. Oplysningerne til denne vurdering vil ofte blive hentet fra Danmarks Statistik. Det er vigtigt at 
bemærke, at denne vurdering kan ændre sig over tid, og at en familie derfor kan opleve at få frataget deres 
merudgifter eller nu have mulighed for at få det dækket.  

Ud fra ovenstående arbejdes der med tre scenarier  

1. Familien ville ikke have haft bil, og nødvendige merudgifter til drift af bilen kan derfor dækkes efter 
servicelovens § 41.  

2. Familien ville have haft bil, men da der er bevilget en stor og driftsmæssig dyr bil, kan der ydes 
dækning af forskellen på udgifter til en almindelig og stor bil.  

3. Familien ville have haft bil, hvorfor der ikke kan dækkes udgifter i forbindelse med bilen.  

Afhængigt af disse scenarier, kan der bevilges støtte til disse merudgifter: 

• Bilforsikring med almindelig selvrisiko  
• Grøn afgift/udligningsafgift 
• Nødvendige reparationer af bilen, således den er driftsmæssig sikker at køre i 
• Lovpligtigt syn og serviceeftersyn for at opretholde garantien på bilen  
• Vinterdæk til kassevogne / helårsdæk til almindelige personbiler  
• Parkeringskort  

Der kan i udgangspunktet IKKE bevilges støtte til følgende:  

• Forhøjet selvrisiko/præmieforhøjelser  
• Almindelige serviceeftersyn  
• Undervognsbehandling  
• Særlig indretning af bilen, da det skal søges hos Visitationen efter § 114 
• Vejhjælpsabonnementer fx. Falck  
• Udgifter som følge af bilens alder, hvis bilen er mere end 8 år. Der er mulighed for udskiftning af 

bilen efter 8 år. 
 

Gældende principafgørelser fra Ankestyrelsen for området: 
• 70-17 om merudgifter - transport – bil - driftsudgifter, 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20170991825  

 

http://www.borger.dk/
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20170991825
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Bleer 
Bleer som hjælpemiddel efter § 112 
Hvis behovet er begrundet i en varig nedsat funktionsevne, kan hjælpen bevilges som et hjælpemiddel, jf. 
Servicelovens § 112, hvis væsentlighedskriteriet er opfyldt, dvs. de tilfælde, hvor barnets nedsatte 
funktionsevne gør, at der ikke er udsigt til, at barnet nogen sinde vil blive renligt. Ovenstående er gældende 
for: 

• bleer til børn, der er udover den alder, hvor det er sædvanligt at bruge ble  
• inkontinensunderbukser til svært inkontinente  
• badetøj, hvis der vurderes et behov for dette, udover almindeligt brug i fritiden. 
 

Bleer som merudgifter efter § 41 
Der kan dog være tilfælde, hvor varighedskriteriet ikke kan anses for at være opfyldt i forhold til 
Servicelovens § 112, men nok i forhold til § 41, og hvor hjælpen derfor kan gives jf. Servicelovens § 41. Hvis 
barnet har en alder, hvor det er sædvanligt at bruge ble, og barnet er omfattet af målgruppen for 
Servicelovens § 41, kan merudgiften til bleer bevilges som en nødvendig merudgift, hvis udgiften overstiger 
den, som forældre til raske børn på samme alder har.  

Bleer – enuresis/inkontinens 
Der kan være tilfælde, hvor der er et usædvanligt stort forbrug af bleer på grund af barnets 
enuresis/inkontinens. I disse tilfælde vil det først kunne betragtes som en merudgift, når barnet starter i 
skole, hvor det er almindeligt, at barnet ikke længere bruger ble. Aldersgrænsen er fastsat på baggrund af 
oplysninger om, hvornår udredning og behandling af inkontinens iværksættes i sundhedsvæsnet, jf. 
Videnscenter for Børn og Unge med urininkontinens.  

  

Bleer – anden funktionsnedsættelse 
Hvis barnet efter det fyldte 4 år fortsat har behov for ble i dagtimerne, og hvis årsagen alene kan begrundes 
i funktionsnedsættelsen, kan der efter § 41 ydes hjælp til bleer efter en individuelle konkret vurdering.  

Der skal være lægelige dokumentation, som beskriver sammenhængen mellem funktionsnedsættelse og 
behovet for bleer.  

Ved brug af bleer i nattetimer henvises til afsnittet ovenfor: ”bleer – enuresis/inkontinens”.  

 
 

Bolig og boligskifte  
Der kan ydes støtte til forhøjede boligudgifter i forbindelse med tilbygning til familiens bolig eller ved 
flytning til en større bolig som følge af barnets funktionsnedsættelse.  

Dette gælder dog udelukkende, når borgeren har fået bevilliget tilbygningen jf. Vejledning om hjælp til 
boligindretning og boligskift https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2017/10328, eller hvis 
Visitationen vurderer borgerens nuværende bolig uegnet i forhold til barnets funktionsnedsættelse.  

 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2017/10328
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Merudgifter ved tilbygning eller ved anvisning om ny bolig 
Hvis Visitationen har bevilget familien støtte til tilbygning, jf. Servicelovens § 116, i dækkes følgende 
merudgifter: 

Opvarmning  

Merforbruget til opvarmning af boligen kan opgøres, når der foreligges en opgørelse af varmeforbrug fra 
før og efter boligskiftet eller tilbygningen. 

Elektricitet  

Større bolig eller tilbygning udløser som udgangspunkt ikke et større elforbrug. Hvis der er en betydelig 
ændring i forbruget, kan der ansøges om konkret om dækning heraf. 

Vand  

Der ydes som udgangspunkt ikke merudgifter til vand, da vandforbruget vil være det samme som før 
tilbygningen.  

 

Husforsikring og ejendomsskat  

Forskellen mellem tidligere og nye udgifter til husforsikring og ejendomsskat i forbindelse med en 
tilbygning dækkes som merudgifter. Familien skal dokumentere forsikringsudgifter i form af gammel og ny 
police. Ejendomsskat fremgår af årsopgørelse fra Skat. 

Merudgifter ved flytning  

Hvis Visitationen vurderer, at familiens hidtidige bolig ikke kan forandres til en bolig, der er egnet for barnet 
med funktionsnedsættelsen, og det derfor er nødvendigt, at familien flytter til en handicapegnet bolig, kan 
følgende udgifter dækkes som en merudgift, jf. Servicelovens § 41: 

Øgede udgifter til husleje i lejebolig  

Hvis familien får merudgifter til husleje på baggrund af barnets funktionsnedsættelse, kan merudgiften 
bevilges som en løbende ydelse. Merudgiften beregnes med udgangspunkt i den nye husleje fratrukket evt. 
boligsikring.  

Øgede udgifter til terminsydelse i ejerbolig 

Hvis familien får merudgifter til terminsydelse, fordi den på flytter i ny bolig på baggrund af barnets 
funktionsnedsættelse, kan merudgiften bevilges som en løbende ydelse. Merudgiften beregnes med 
udgangspunkt i den nye terminsydelse fratrukket tidligere terminsydelse.  

Dobbelt boligudgift  

Der kan ydes hjælp til dobbelt boligudgift i forbindelse med flytning. Efter en konkret vurdering kan der 
fastsættes en afgrænset periode for hjælp til betaling af dobbelt boligudgift. For en lejebolig er perioden 
normalt opsigelsesperioden for lejebolig, maksimalt 3 mdr. For en ejerbolig er perioden for dobbelt 
boligudgift den gennemsnitlige liggetid for salg af boliger i samme område – normalt sættes en frist på op 
til 1 år. Dette undersøges hos en ejendomsmægler. 
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Flytteudgift  

I forbindelse med flytning til en handicapegnet bolig kan der bevilges hjælp til flytteudgifter. Det kan f.eks. 
være hjælp til udgifter til indskud, salgsomkostninger, ejendomsmæglersalær, leje af flyttebil, flytning af 
telefon mv. Der kan kun bevilges dækning af merudgifter til flytning, hvis Visitationen har vurderet og 
bevilget ændring af bolig eller flytning/køb af anden bolig. 

Gældende principafgørelser fra Ankestyrelsen for området:  
• C-11-05 om boligskift - dobbelt husleje - merudgift - merudgifter til dobbelte boligudgifter - salg af 

tidligere ejerbolig - fastsættelse af tidsfrist, 
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20051067225   

• C-3-02 om salgsomkostninger - boligskift - ikke anskaffelsesudgifter – merudgifter, 
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20020928225   

• C-18-00 om boligændring - tilbygning - løbende højere boligudgifter - forhøjet lejeværdi - forhøjelse 
af ejendomsforsikring - større forbrug af el og varme - merudgifter til voksne 
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20000926025   
 
 

Briller 
Som udgangspunkt dækkes udgifter til briller ikke af Servicelovens § 41. 

Der kan alene ydes dækning af merudgifter til udskiftning af briller, hvis barnet på grund af sin 
funktionsnedsættelse gentagende gange ødelægger brillerne, og det ikke er muligt med pædagogiske tiltag 
at ændre barnets adfærd, eller på anden vis undgå ødelæggelsen af briller.  

Hvis der gives afslag på økonomisk støtte til briller jf. Serviceloven § 41 vejledes forældrene om muligheden 
for at søge tilskud via Lov om Aktiv Socialpolitik § 84, som en forsørgelsesudgift, når forældrene ikke har 
mulighed for at afholde udgiften. Lov om Aktiv Socialpolitik er subsidiær Lov om social Service. 

Niveau og omfang 
Der skal altid fremsendes mindst to overslag fra en optiker på de nødvendige briller, hvoraf det ene skal 
være fra en prisbillig leverandør. Niveauet for merudgift til briller på grund af funktionsnedsættelse er: 

Børn op til 14 år: Højst 1500 kr. pr. par 

Børn/unge fra 15 år:  Højst 2000 kr. pr. par 

Beløbet er skønsmæssigt fastsat. 

 

Computere, computermus, tablets og smartphones og andet 
elektronisk udstyr 
Computere, computermus, tablets og smartphones m.v. anses som et almindeligt forbrugsgode og dermed 
ikke en nødvendig merudgift, jf. Servicelovens § 41. Særligt tilbehør, der er nødvendigt i forhold til barnets 
funktionsnedsættelse eller varige lidelse, kan søges via Kommunikationscentret i Region Hovedstaden. Hvis 
computeren skal bruges i forbindelse med skoleundervisning, skal skolen dække udgiften.  

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20051067225
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20020928225
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20000926025
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Gældende principafgørelser fra Ankestyrelsen for området: 
• C-9-01 om computer - førskolebarn - nedsat kommunikationsevne - afhjælpe eller udvikle - partshøring - 
hjælpemidler – merudgifter, https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20010926625  

 

Computerspil 
Der gives ikke tilskud til computerspil, da disse og lignende kan lånes på biblioteket eller købes, som også 
familier med børn uden funktionsnedsættelse eller varig lidelse gør.  

 

Cykel  
Der kan bevilges specialcykel eller specialudstyr, når det er nødvendigt for at sætte barnet eller den unge i 
stand til at deltage i leg og fritid på lige fod med resten af familien og sine jævnaldrende.  
 
Der skal tages stilling til, hvorvidt specialcyklen er et hjælpemiddel eller et forbrugsgode, jf. Servicelovens 
§§ 112 og/eller 113, før der kan tages stilling til om specialcyklen og evt. ekstraudstyr kan bevilges, jf. 
Servicelovens § 41. Dette fordi Servicelovens § 41 er subsidiær til Servicelovens § 113.  
 
Reparationer betales af familien. Der kan dog søges om dækning af udgiften til reparationer, hvis disse er 
særligt dyre på grund af de særlige funktioner, specialcyklen har for at afhjælpe funktionsnedsættelsen. 
 
Niveau og omfang 
Kommunen yder ikke tilskud til ladcykler (hverken med eller uden elektrisk hjælpemotor), da det i dag 
anses som et alment forbrugsgode. Ladcykler med og uden hjælpemotor får i mange forskellige udgaver og 
prisklasser og forhandles bredt over landet. Set i lyset af samfundsudviklingen og levestandarden er en 
ladcykel med hjælpemotor ses som almindeligt indbo på linje med traditionelle cykler, og er almindeligt for 
børnefamilier at anskaffe sig. 

Egenbetaling til cykel: 

Børn op til 7 år: 700 kr. 

Børn fra 7 år:  1.700 kr. 

Gældende principafgørelser fra Ankestyrelsen for området:  
• 23-11 om hjælpemidler - barn - handicaptandem - retarderet - ADHD – autisme, 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20111006225   
• 40-19 om  støtte til el-køretøjer, trehjulede knallerter og cykler til brug for transport i nærområdet 

efter servicelovens bestemmelser om hjælpemidler og forbrugsgoder, 
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/a8993bfa-f9cd-4c7f-be0c-
7de7632e055f  
 
 

Cøliaki  
For at det kan vurderes, om barnet er omfattet af målgruppen for merudgifter, jf. Servicelovens § 41, skal 
der foretages en individuel, konkret vurdering af, hvor indgribende lidelsen cøliaki er for det enkelte barn. 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20010926625
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20111006225
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/a8993bfa-f9cd-4c7f-be0c-7de7632e055f
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/a8993bfa-f9cd-4c7f-be0c-7de7632e055f
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Hvis barnet følger den foreskrevne diæt for cøliaki-patienter, vil det som oftest ikke vil udvise symptomer, 
der bevirker, at barnet er omfattet af målgruppen for Servicelovens § 41.  

Gældende principafgørelser fra Ankestyrelsen for området:  
• 18-17 om merudgifter - personkreds - mælkeallergi - laktoseintolerance - konkret og individuel 

vurdering - alvorlige følger - analogi med medicinsk behandling – diætkost, 
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20170933925  

Niveau og omfang: 
Hvis det vurderes, at cøliakien er indgribende, tages udgangspunkt i Cøliakiforeningens takster: Merudgifter 
- Dansk Cøliaki Forening (coeliaki.dk)  

Merudgifterne er baseret på færdigproduceret brødprodukter og tør, rå pasta. Udgiften til bage- eller 
røremaskiner kan ikke bevilges som en nødvendig merudgift, da det betragtes som almindelige 
forbrugsgoder.  

Der er ikke videnskabeligt bevis for, at glutenfri kost til personer med autisme har en har gavnlig effekt. 
Derfor dækkes merudgifter til glutenfri kost til personer med autisme ikke som en nødvendig merudgift. 
Hvis personen med autisme er diagnosticeret med cøliaki, behandles ansøgninger til dækning af 
merudgifter på samme måde, som for enhver anden person med cøliaki. 

 

Diabetes  
For at der kan bevilges dækning af nødvendige merudgifter på grund af diabetes, skal familien fremlægge 
lægedokumentation for diagnosen. 

Nødvendige oplysninger om energitrin indhentes hos klinisk diætist eller læge, der ligeledes skal oplyse, om 
der fx skal anvendes specialvarer, eller om der er behov for et ekstraordinært stort forbrug af juice og/eller 
druesukker. 

Følgende kan indgå i beregningen af merudgifternes størrelse:  

• Dele af startpakken ved ny-diagnosticerede. Det meste af bevillingen ligger i Visitationen og  søges 
via borger.dk ved § 112.  

• Medicin til diabetes  
• Locoid creme eller andet creme: Ved hudproblemer forårsaget af plaster i forbindelse med pumpen 

kan der være behov for locoid creme. Efter insulinstik er locoid creme ikke nødvendig.  
• Diabeteskost. Nødvendige oplysninger om energitrin indhentes hos klinisk diætist eller læge, der 

ligeledes bedes oplyse, om der anvendes specialvarer, samt om der er behov for ekstraordinært 
stort brug af juice og/eller druesukker.  

• Juice/druesukker:  Første år er skønnet af hospital til 80 kr. pr måned, hvilket altid fremgår af 
ansøgning. Ved opfølgning om merudgifter til juice/druesukker drøftes behovet med forældrene. 
Ligeledes kan forældrene oplyse om et gennemsnitligt antal følinger pr. uge. Se yderligere: 
anbefalinger-om-merudgifter-til-druesukker-juice-og-kost.pdf (diabetes.dk) 

• Behandlingsredskaber bevilges og betales af sygehuset/regionen, fx pumpe eller spritservietter. 
• Der gives ikke juice/druesukker forebyggende hvis barnet fx dyrker meget sport.  

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20170933925
https://coeliaki.dk/merudgifter/
https://coeliaki.dk/merudgifter/
https://diabetes.dk/media/fboeoz2s/anbefalinger-om-merudgifter-til-druesukker-juice-og-kost.pdf
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Gældende principafgørelser fra Ankestyrelsen for området:  
• 30-17 om hjælpemiddel – behandlingsredskab – blodsukkermåleapparat, 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20170947325   
• 22-17 om merudgifter - sektoransvar - behandlingsredskaber - tilbehør til insulinpumper, 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20170935825   
• 77-16 om merudgifter - sonderemedier - behandlingsredskab – sektoransvar, 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20161014725   
• 111-15 om diabetes - druesukker - lavt blodsukker, 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20151133425   
• 39-14 om merudgifter - kost - større arbejdsbyrde, 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20140938325  
• 10-14 om merudgifter - kost - beregning - diabetikere – børn, 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20140906525   
• 161-11 om merudgifter - nødvendig – kanylebokse, 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20111019825   
• 103-10 om merudgifter - diabetiker - juice - druesukker - lavt blodsukker – ulykkesforsikring, 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20101028425   
• 97-09 om merudgifter - diætkost - autisme – dokumentation, 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20091063725   

Niveau og omfang:  
Der henvises til Diabetesforeningens angivelse af ekstra udgifter til børn med diabetes på 
https://diabetes.dk/radgivning/stotte-og-rettigheder/hjaelp-og-stotte  under punktet: Merudgifter til børn 
– Servicelovens § 41. 

Niveau for anslåede merudgifter til diabetesmad for personer under og over 14 år, og med og uden 
specialvarer findes på sidste side i pjece fra Diabetesforeningen: merudgifter_til_diabetesmad.pdf 

Ankestyrelsens principafgørelse 10-14 angiver niveauet for merudgifter til mad til diabetespatienter ud fra 
patientens energibehov. Herunder findes i tabel 1 angivelse af energibehov pr. kilo kropsvægt for hhv 
drenge og piger og i tabel 2 vises det beløb, der kan ydes som merudgift i relation til diabetespatientens 
energibehov. 

Tabel 1: Dagligt energibehov pr. kilo kropsvægt for henholdsvis drenge og piger 
 

Alder Dreng 
Energi kJ/kg 

Pige 
Energi kJ/kg 

1 - 2 år 435 450 
2 - 3 år 410 430 
3 - 4 år 415 400 
4 - 5 år 400 385 
5 - 6 år 385 365 
6 - 7 år 370 350 
7 - 8 år 350 320 
8 - 9 år 320 270 
9 - 10 år 300 260 
10 - 11 år 280 230 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20170947325
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20170935825
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20161014725
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20151133425
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20140938325
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20140906525
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20111019825
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20101028425
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20091063725
https://diabetes.dk/radgivning/stotte-og-rettigheder/hjaelp-og-stotte
https://diabetes.dk/media/mm5lutd2/merudgifter_til_diabetesmad.pdf
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11 - 12 år 260 210 
12 - 13 år 240 190 
13 - 14 år 215 190 
14 - 15 år 200 170 
15 - 16 år 195 170 
16 - 17 år 190 170 
17 - 18 år 190 170 

 
Eksempel: en 15-årig dreng vejer 60 kg og har et energitrin på 195 KJ/kg, er hans daglige energibehov 60 x 
195 = 11.700 kJ. Jf. nedenstående tabel vil familien have en månedlig merudgift til diabeteskost med 
specialvarer på 176 kr. 
 
Tabel 2: Månedligt beløb, der kan ydes som merudgift i relation til diabetespatientens energibehov 

Børn til og med 14 år  
Energiinterval KJ < 6.999 7.000-8.999 9.000-10.999 11.000 + 
Merudgift MED 
specialvarer i 
kr./mdr. 

 
176 

 
214 

 
249 

 
299 

Merudgift UDEN 
specialvarer i 
kr./mdr. 

 
90 

 
98 

 
105 

 
126 

Børn/unge fra 15 år (og voksne)   
Energiinterval KJ <8.999 9.000-10.999 11.000 + 
Merudgift MED 
specialvarer i 
kr./mdr. 

 
161 

 
147 

 
176 

Merudgift UDEN 
specialvarer i 
kr./mdr. 

 
89 

 
57 

 
68 

Kilde: Diabetesforeningen marts 2022 
 
 

Emla-plastre  
Udgiften til Emla-plastre anses ikke for at være en nødvendig merudgift, da udgiften ikke er nødvendig for 
at få dagligdagen til at fungere.  

 

Ferie  
Der kan ydes hjælp til dækning af merudgifter til ferie, som familier i almindelighed holder.  
 
Dette gælder også kortvarig ferie i udlandet, hvor der efter bekendtgørelse om ydelser efter Serviceloven 
under midlertidige ophold i udlandet i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering kan gives hjælp til 
dækning af ekstra omkostninger. Det kan fx være udgifter til rejse og ophold for en hjælper eller udgifter til 
liftbus til transport mellem lufthavn og hotel.  
 
Feriebolig  



32 
 

Familier med et barn med funktionsnedsættelse kan have behov for en større feriebolig eller en 
handicapegnet feriebolig.   
Differencen mellem den nødvendige bolig og en standardbolig udgør merudgiften. Priserne kan oplyses af 
udlejningsbureauet. 

Hjælpertimer  

En person, der er ansat som selvvalgt aflastning, er ikke at ligestille med en person, der er ansat som 
hjælper. For eksempel kan en hjælper efter Servicelovens § 44 jf. §§ 83 og 84 ikke medtages til udlandet. 
 
Hvis barnets pleje- og/eller pasningsbehov er så omfattende (mindst 15 timer pr. uge), at det efter en 
individuel konkret vurdering findes nødvendigt, at en voksen hjælper er med på ferie, kan familien tage 
allerede bevilgede timer med.  
 
Der kan gives tilskud til merudgifter til transport, rejse- og opholdsudgifter for hjælperen. Der kan som 
udgangspunkt ikke bevilges ekstra hjælpetimer til ferie i udlandet.  
Hjælperen er under ferien ansat på samme vilkår som hos familien. 
 
Hjælp til rejser i udlandet kan kun ydes, hvis det fremgår af Udlandsbekendtgørelsen, at ydelsen kan 
medtages til udlandet. Bek. nr. 1296 af 15/12/2009 om ydelser efter lov om social service under 
midlertidige ophold i udlandet, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2009/1296 ,  
 
Hvis familien vælger selv at betale hjælpers løn, kan der i særlige tilfælde ydes merudgifter til rejse og 
indkvartering til hjælper. 
 
Færgebilletter  

Hvis der er bevilget handicapbil, kan merudgiften til færgebilletter godtgøres. Merudgiften er differencen 
mellem prisen for en færgebillet til handicapbilen og prisen for en færgebillet til en normal bil. 
 
Ekstra udgifter  i forbindelse med ferie 

I forbindelse med ekstraudgifter på grund af barnets funktionsnedsættelse eller varige lidelse skal der altid 
tages udgangspunkt i den konkrete sag. 
 
Gældende principafgørelser fra Ankestyrelsen for området:  

• 96-16 om udlandsbekendtgørelsen - midlertidige ophold - kortvarige ferieophold - ekstra 
omkostninger - rådighedstimer, https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20161047625   

• 28-13 om merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr - afholdelse af ferie – aflastning, 
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20130968825   

• C-1-08 om merudgifter til børn - særlige tilfælde - ekstra omkostninger - ferieophold - familiebesøg 
- udlandet, https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20081090325   

• C-40-03 om særlige tilfælde - ekstra omkostninger forbundet med kortvarigt ferieophold i udlandet 
- hjælpers rejse og ophold - udgift til liftbus - muskelsvind - 
merudgifterhttps://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20032022425   

• 80-16, om aflastning - udlandsbekendtgørelsen - hjælp der kan medtages - ekstra omkostninger, 
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20161015025  
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2009/1296
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20161047625
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20130968825
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20081090325
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20032022425
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20161015025
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Niveau og omfang 
Kostudgifter til hjælper under ferien gives efter statens takster til tjenesterejser, under løn og 
overenskomster. 
Der kan mod dokumentation ydes op til 4000 kr./uge til rejse- og opholdsudgifter til hjælperen i højst to 
uger om året. 
 
 

Forsikringer  
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. 
 
Der kan ikke ydes hjælp til betaling af private forsikringer, fx Sygeforsikringen Danmark.  
 
Dog kan der efter en konkret vurdering ydes dækning af merudgift til nødvendige forsikringer eller 
nødvendige forhøjede forsikringspræmier, som er en følge af barnets eller den unges 
funktionsnedsættelse.  
Det gælder f.eks. udgifter til dyrere forsikringer på handicapbiler, dyrere husforsikring på grund af et større 
antal kvadratmeter, dyrere fritids- og ulykkesforsikringer for at opnå samme dækning som andre. 
 
 

For tidligt fødte børn 
Forældre, der får et for tidligt født barn, kan ikke få dækket deres udgifter alene på grund af den for tidlige 
fødsel og de eventuelle ”normale” komplikationer, der kan være forbundet herved. Det for tidligt fødte 
barn tilhører kun målgruppen efter Servicelovens § 41, hvis det kan dokumenteres, at barnet har en varig 
og nedsat funktionsevne eller en indgribende kronisk eller indgribende langvarig lidelse. 

Gældende principafgørelser fra Ankestyrelsen for området: 
• 23-17 om dækning af merudgifter -– dækning af tabt arbejdsfortjeneste - langvarig og indgribende lidelse 
- spædbørn - allergi - for tidligt fødte, https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20170935925   

 
 

Fritidsaktiviteter  
Vurderes det, at barnet kun kan gå til en fritidsaktivitet særligt tilrettelagt for børn med 
funktionsnedsættelser og denne fritidsaktivitet er dyrere end en tilsvarende fritidsaktivitet for almindeligt 
fungerende børn, kan differencen bevilges som en merudgift efter en konkret og individuel vurdering. 

Antallet af fritidsaktiviteter skal vurderes ud fra et individuelt skøn af, hvordan barnets dagligdag ser ud og 
sammenholdes med funktionsnedsættelsen, så det sikres, at barnet også får mulighed for at slappe af uden 
aktiviteter.  

Der kan også være tale om at dække fx kørsel, hvis barnet fritidsaktivitet ligger længere væk fra bopælen 
end andre børns fritidsaktiviteter, og dette påfører familien en udgift, som andre familier ikke har. Se under 
punktet ”befordring”.  

Gældende principafgørelser fra Ankestyrelsen for området:  
• 120-11 om nødvendig merudgift - sansehave – blind, 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20111015825   

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20170935925
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20111015825
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Niveau og omfang:  
Der kan ydes hjælp til en ugentlig fritidsaktivitet (omfanget er skønsmæssigt fastsat). 

Musikterapi  
Musikterapi betragtes som udgangspunkt som behandling og kan derfor ikke bevilges som en merudgift. 
Går barnet i et specialtilbud forventes det, at barnets særlige behov imødekommes der.  

Normale fritidsudgifter til unge  
Herudover er det almindeligt, at unge bruger penge på at gå på café, gå i biografen, bowle, gå i svømmehal, 
gå til fester/koncerter og lignende. Udgiften til disse aktiviteter er derfor ikke en merudgift. 

  

Hudlidelser 
Hudlidelser som f.eks. svær eksem, atopisk dermatitis og psoriasis er lidelser, der kan tilhøre målgruppen 
efter § 41, hvis lidelsen er af en sådan sværhedsgrad, at den er indgribende og har alvorlige følger i barnets 
/ den unges hverdag. Der skal foreligge lægefaglig dokumentation for, at barnets/den unges lidelse 
medfører et ekstra eller særligt stort behov for cremer og olier.  

 

Kanylebokse og andre artikler til behandling 
Udgiften til kanylebokse kan ikke betragtes som en merudgift, da det er en driftsudgift som følge af 
bortskaffelse af brugte kanyler. Andre artikler som spritservietter og insulinpenne betragtes som 
hjælpemidler og skal søges godtgjort, jf. Servicelovens § 112. Spritservietter kan også i særlige tilfælde 
betragtes som en del af behandlingen (ved afspritning af stikkeområdet ved pumpebehandling) og er 
dermed en udgift jf. Sundhedsloven.  

Gældende principafgørelser fra Ankestyrelsen for området: 
• 161-11 om merudgifter - nødvendig – kanylebokse, 
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20111019825  

 

Kontingenter til handicapforeninger 
Udgiften til kontingenter til handicapforenings betragtes ikke som nødvendige merudgifter, da udgiften 
ikke er nødvendig for at få dagligdagen til at fungere. 

 

Kost og diætpræparater 
Der kan ydes tilskud til merudgifter til diætkost/sondemad under forudsætning af, at behovet er 
tilstrækkeligt dokumenteret, bl.a. ved lægeerklæring.  

Energiberiget kost  
Der kan ydes hjælp til småtspisende børn, eller børn der ikke får tilstrækkeligt varieret kost pga. en 
funktionsnedsættelse. Behovet skal være tilstrækkeligt lægeligt dokumenteret.  

Niveau og omfang 
Udgangspunktet er 250 kr. Udgiftsniveauet er skønsmæssigt fastsat 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20111019825
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Fødevareallergi  
Det beror på en individuel og konkret vurdering af, hvor indgribende lidelsen er for det enkelte barn, for at 
det kan vurderes, om barnet er omfattet af målgruppen for merudgifter, jf. Servicelovens § 41.  

Gældende principafgørelser fra Ankestyrelsen for området:  
• 18-17 om merudgifter - personkreds - mælkeallergi - laktoseintolerance - konkret og individuel 

vurdering - alvorlige følger - analogi med medicinsk behandling – diætkost, 
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20170933925  

• 67-16 om merudgifter - personkreds - medfødt misdannelse eller mangel - cøliaki - 
laktoseintolerance – fødevareallergi, https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20161001625  

Kræsekost  
Der kan ydes hjælp til kræsekost til børn og unge med konstateret cancer, hvor behandlingen påvirker 
lysten til mad. Behovet skal være lægeligt dokumenteret.  

Niveau og omfang 
Udgangspunktet er 400 kr. Beløbet er skønsmæssigt fastsat. 

 

Laktoseintolerance  
Det beror på en individuel og konkret vurdering af, hvor indgribende laktoseintolerancen er for det enkelte 
barn for, at det kan vurderes om barnet er omfattet af målgruppen for Servicelovens § 41. Svære tilfælde af 
laktoseintolerance kan i særlige tilfælde være omfattet af målgruppen.  

Merudgiften forbundet med laktoseintolerance vil dog ofte ikke overstige mindstebeløbet efter 
Servicelovens § 41. 8a1b6688-c0e0-4005-9028-50ecfcf2c28c (astma-allergi.dk).  

Der skal være opmærksomhed på, at taksterne ikke er reguleret siden 1998, hvorfor der skal lægges 71,5 % 
oveni beløbene, da det svare til den stigning der er sket i grundbeløbet (fra 3000 til 5145 kr. i perioden 
1998-2021) . Foldere om merudgifter - Astma-Allergi Danmark (astma-allergi.dk) 

 
Gældende principafgørelser fra Ankestyrelsen for området:  

• 18-17 om merudgifter - personkreds - mælkeallergi - laktoseintolerance - konkret og individuel 
vurdering - alvorlige følger - analogi med medicinsk behandling – diætkost, 
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20170933925  

• 67-16 om merudgifter - personkreds - medfødt misdannelse eller mangel - cøliaki - 
laktoseintolerance – fødevareallergi, https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20161001625  

 
Merudgifter til spædbørn, der er disponeret for allergi  
Spædbørn, der er disponeret for allergi, men hvor allergien ikke er brudt ud, har ikke en langvarig og 
indgribende lidelse. Det gælder også, selvom begge forældre har den samme allergi, og barnet derfor 
er dobbeltdisponeret. Forældrene har derfor ikke ret til dækning af merudgifter 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20170933925
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20161001625
https://dinhverdag.astma-allergi.dk/documents/12001/489198/merudgifter-kost+2021.pdf/8a1b6688-c0e0-4005-9028-50ecfcf2c28c
https://dinhverdag.astma-allergi.dk/oekonomi/foldereommerudgifter
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20170933925
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20161001625


36 
 

Gældende principafgørelser fra Ankestyrelsen for området:  
• 23-17 om dækning af merudgifter -– dækning af tabt arbejdsfortjeneste - langvarig og indgribende 

lidelse - spædbørn - allergi - for tidligt fødte, 
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20170935925   

 
Modermælkserstatning til børn med diagnosticeret mælkeallergi  
Det beror på en individuel og konkret vurdering af, hvor indgribende mælkeallergien er for det enkelte barn 
for, at det kan vurderes om barnet er omfattet af målgruppen for Servicelovens § 41. Det skal være 
opmærksomhed på, at grøn recept ses som medicinsk behandling, hvorfor barnets trivsel skal vurderes 
uden hydrolyserende modermælkserstatning. 

Til spædbørn, der ikke kan tåle mælk, kan der f.eks. ydes hjælp til merudgifter til erstatningspræparater. 
Sygesikringen Danmark giver tilskud til højt hydrolyserende modermælks- erstatningspræparater. Det 
forudsætter, at lægen udskriver en såkaldt ”grøn recept”, som giver 60 % i tilskud. Denne lovgivning går 
forud for Servicelovens § 41.  

Egenbetalingen udgør således de sidste 40 % af modermælkserstatningen. Denne andel er som 
udgangspunkt normaludgiften til kosten. 

 
Gældende principafgørelser fra Ankestyrelsen for området:  

• 18-17 om merudgifter - personkreds - mælkeallergi - laktoseintolerance - konkret og individuel 
vurdering - alvorlige følger - analogi med medicinsk behandling – diætkost, 
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20170933925  

Niveau og omfang 
Normaludgiften til modermælkserstatning skal fratrækkes. Egenbetaling er fastsat til 50 kr. pr. dåse.  

Beløbet er skønsmæssigt fastsat. 

Se merudgifter vedr. modermælkserstatning; 2e877266-aa2d-494e-a230-f6d37b11d0aa (astma-allergi.dk) 

 

Sondemad  
Der kan ydes hjælp til børn, der ernæres helt eller delvist med sondemad. Der modregnes en 
forholdsmæssig egenbetaling.  

Omfang og niveau 
Hvis barnet ernæres udelukkende med sondemad, skal forældrene yde en egenbetaling til kost pr. dag, jf. 
KLs taksttabel for anbragte børn og unge. 

Der tages udgangspunkt i KL´s taksttabel for anbragte børn og unge, 54 kr. pr. døgn ( 2021) 

Ernæring alene ved sondemad Primær ernæring ved sondemad Almindelig kost suppleret med 
sondemad 

Fuld takst 2/3 af fuld takst  1/3 af fuld takst 
Egenbetaling 54 kr. pr. døgn Egenbetaling 36 kr. pr. døgn Egenbetaling 18 kr. pr. døgn 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20170935925
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20170933925
https://dinhverdag.astma-allergi.dk/documents/12001/489198/merudgifter-m%C3%A6lk+2021.pdf/2e877266-aa2d-494e-a230-f6d37b11d0aa
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Gældende principafgørelser fra Ankestyrelsen for området:  
• 77-16 om merudgifter - sonderemedier - behandlingsredskab – sektoransvar, 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20161014725   

 
Føllings sygdom  
Udgifterne til særlige diætpræparater til børn med phenylketonuri (PKU/Føllings sygdom) afholdes af 
Region Hovedstaden. Præparaterne rekvireres direkte hos Klinik for PKU bortset fra præparatet Aminogran, 
der distribueres via apotekerne.  

 

Særlige diætpræparater  
Udgifterne til særlige diætpræparater, som fremstilles på sygehuset, og som patienten skal indtage 
som led i en sygehusbehandling, afholdes af sygehusvæsenet.  
 

Kursus  
Behovet for kurser vil altid afhænge af en konkret vurdering og følgende kan indgå som 
vurderingsgrundlag:  

• Det er en forudsætning, at deltagelse i sådanne kurser er nødvendig for at sætte 
forældre/pårørende i stand til at have barnet / den unge med væsentlige funktionsnedsættelser 
eller lidelse hjemme, herunder at passe og pleje, opdrage og kommunikere med barnet/ den unge.  

• Der ydes alene merudgifter til kursus, jf. servicelovens § 41, når det vurderes særlig påkrævet 
grundet en særlig problemstilling eller i forhold til et barn eller en unge med væsentlig 
funktionsnedsættelse eller lidelse.  

• Ved bevilling skal der være fokus på, at hvert nyt kursus indeholder nye elementer og dermed ikke 
er en gentagelse af et tidligere kursusindhold. 

Der skal søges konkret om hvert kursus og indsendes materiale om kursusindhold eller henvisning til aktuel 
hjemmeside. 

Kurser kan, bevilges som en enkeltudgift og skal ikke indregnes i den løbende merudgiftsydelse, idet det 
ikke er muligt at sandsynliggøre udgiften ved den årlige revurdering. Det er dog en betingelse, at familien i 
forvejen er berettiget til en løbende merudgiftsydelse, således beløbsgrænsen overstiges. 

Hvis familien ikke får en løbende ydelse, kan udgiften til kurset udbetales som en løbende ydelse over 12 
måneder, hvis de samlede merudgifter for kurset overstiger beløbsgrænsen. 

Nogle foreninger afholder eksempelvis sommerhøjskoler eller konferencer, hvor indholdet er kombineret 
med ferie/kursus/socialt samvær. Det vil fra Serviceloven kun være muligt at dække den udgift, som alene 
retter sig ind i kursusdelen.  

Alternativt betragtes opholdet som ferie og der skal laves en konkret vurdering af eventuelle merudgifter 
ved afholdelse af denne ferie, og hvorvidt det er nødvendigt, at familien afholder lige præcis denne ferie, 
eller om de kunne have valgt en anden form for ferie uden merudgifter. 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20161014725
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Udover merudgifter kan en bevilling af kursus også omfatte hel eller delvis kompensation for tabt 
arbejdsfortjeneste, jf. Servicelovens § 42 om tabt arbejdsfortjeneste, for forsørgerne, når der ikke er 
mulighed for at deltage i kurser uden for arbejdstiden. Dette gælder såvel enlige som ægtepar.  

Der kan ikke bevilges kurser til fagpersoner med tilknytning til familien.  

Niveau og omfang: 
Der kan som udgangspunkt kun ydes 1 kursus om året. Ansøgning om kursus skal som hovedregel altid 
afdækkes ift. om Poppelgården kan tilbyde tilsvarende.  

Kurser bevilliges efter § 41 i serviceloven eller efter § 11 stk. 3. hvis barnet er omfattet af målgruppen for § 
11.  

Gældende principafgørelser fra Ankestyrelsen for området:  
• 164-10 om merudgifter - handicap - barn - kortvarige ferieophold - rejseudgifter - ekstra 

omkostninger – udlandsbekendtgørelse, https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20101034225  
 

Legetøj 
Der kan som udgangspunkt ikke bevilges særligt legetøj som en merudgift, idet det må antages, at der er 
andre udgifter, forældrene i givet fald ikke har – eksempelvis udgifter til fritidsaktiviteter eller almindeligt 
legetøj. 

Retsinformation – Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom, se § 
1 stk. 5  

 

Medicin  
Der kan ydes hjælp til egenbetalingen af tilskudsberettiget medicin, som er nødvendig på grund af en 
nedsat funktionsevne eller en kronisk eller langvarig lidelse hos børn og unge. Der ydes tilskud til den 
billigste medicin, medmindre det er lægeligt dokumenteret, at substitutionspræparater ikke tåles af barnet.  

Kronikertilskud 
Hvis forældrenes egenbetaling på lægeordineret tilskudsberettiget medicin overstiger kr. 4.030 årligt 
(2018), så skal familien henvises til at få søgt enkelttilskud eller kronikertilskud gennem den ordinerende 
læge. Kommunen kan kun yde dækning af medicinudgifter svarende til forældrenes egenbetaling. Der skal 
søges enkelttilskud til præparater, der ikke automatisk ydes tilskud til af Sygesikringen.  

Terminaltilskud  
Børn og unge, som er i terminalfasen, kan få al medicin gratis, når de har en bevilling af terminaltilskud fra 
Sundhedsstyrelsen. Ansøgning sker gennem lægen. En bevilling af terminaltilskud er tidsubegrænset. 

 

Psykologbehandling/familiebehandling 
Der kan ydes psykolog/familiebehandling på Familiecenter Poppelgården jf. § 11 eller § 52 i Serviceloven.  

Der kan som udgangspunkt ikke gives psykologtimer alene til barnet, idet det vurderes at barnet ikke skal 
stå alene med de problematikker der måtte være i familien, hvorfor familien altid vil skulle inddrages som 
helhed.  

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20101034225
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1245
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Niveau og omfang af ydelsen 
Hvidovre Kommune kan yde støtte til egenbetaling til psykolog-/familiebehandling til børn under 18 år efter 
henvisning fra egen læge, hvis en af nedenstående kriterier er opfyldt.  Det er alene lægen, som vurderer, 
om kriterierne er opfyldt.  

• røveri-, volds- og voldtægtsofre.  

• trafik- og ulykkesofre.  

• pårørende til alvorligt psykisk syge personer.  

• personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.  

• pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.  

• pårørende ved dødsfald.  

• personer, der har forsøgt selvmord.  

• kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 
12. graviditetsuge.  

• personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.  

Kilde: Psykologer i Danmark  https://psykologeridanmark.dk/psykologernes-arbejde/praktiserende-
psykolog/offentlige-tilskudsordninger/  

Der kan ikke ydes udgifter til behandling i henhold til Servicelovens § 41. Vurderingen foretages, jf. 
Servicelovens § 11, hvis behovet ikke imødekommes af andre bestemmelser, herunder eksempelvis 
Sundhedsloven, Aktivloven eller via de forskellige handicapforeninger. 

 

Rengøring  
Almen rengøring 
Som udgangspunkt kan der ikke bevilges rengøring som aflastning til forældre, idet rengøring er en 
nødvendig aktivitet i alle husstande og behovet for rengøring ikke er afledt af barnets 
funktionsnedsættelse. Det bør i stedet vurderes, om der kan ydes støtte til praktisk hjælp, jf. Servicelovens 
§ 83. 

Gældende principafgørelser fra Ankestyrelsen for området:  
• 75-16 om personlig hjælp og pleje - praktisk hjælp i hjemmet - hjælpemiddel - rengøring - 

håndsrækninger - midlertidigt ophold, https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20161013625  
 

Rengøringsbehov med udgangspunkt i funktionsnedsættelsen 
Hvis der er ekstra behov for rengøring, som en nødvendig følge af barnets funktionsnedsættelse/lidelse og 
barnets funktionsnedsættelse vil blive forværret, hvis ikke der gøres ekstra rent, kan der efter en konkret 
og individuel vurdering bevilges rengøring.  

Et eksempel herpå kan være et barn, der har cancer, og hvor det lægeligt er dokumenteret, at der kræves 
ekstra rengøring i de rum, barnet opholder sig, eller hvis barnets/den unges funktionsnedsættelse 
medfører et ekstraordinært stort behov for rengøring, fx ved uhensigtsmæssig omgang med egen afføring. I 
disse situationer kan der bevilges merudgifter til rengøring svarende til 1 time pr. uge.  

Der vil som hovedregel kunne ydes timebetaling svarende til taksten i et autoriseret rengøringsfirma  

https://psykologeridanmark.dk/psykologernes-arbejde/praktiserende-psykolog/offentlige-tilskudsordninger/
https://psykologeridanmark.dk/psykologernes-arbejde/praktiserende-psykolog/offentlige-tilskudsordninger/
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20161013625
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Der kan, hvis det vurderes som afløsning/aflastning til forældrene, bevilges rengøring, jf. Servicelovens § 
84.  

Gældende principafgørelser fra Ankestyrelsen for området:  
• 3-18 om afløsning - personkreds - selvudpeget hjælper - udmåling – overkompensation, 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20180906425   
• 85-13 om aflastningsordning - merudgiftsydelse - børn - særlig behov, 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20130974525   
• 78-11 om merudgifter ved forsørgelsen - indlæggelse - aflastning - pasning – 

sektoransvarlighedsprincip, https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20111011625   
 

Renovation  
Hvis barnet med funktionsnedsættelse eller en lidelse bruger ble, kan der være behov for hyppigere 
tømning af restaffald og evt. også en ekstra affaldscontainer. Familien kan få dækket merudgifterne til 
dette, hvis behovet for ekstra tømning alene skyldes større mængde affald på grund af barnets 
funktionsnedsættelse eller lidelse. De angivne takster er den årlig betaling på 2021-niveau. 

Hyppigere tømning: merudgift til ugentlig tømning af ”mad- og restaffald” er 800 kr.  (standard er hver 14. 
dag) 

Hvis det derudover bliver nødvendigt med en ekstra affaldscontainer, kan udgifterne til dette dækkes: 

Anskaffelse af ekstra container: 140 liters container - 990 kr. 240 liters container - 1120 kr. 

Tømning af ekstra container: For standard 14-dages tømning 1000 kr. For ugentlig tømning 1800 kr. 

 

Sygehusophold (forældres merudgifter i forbindelse med barnets 
indlæggelse)  
Hvis et barn eller en ung indlægges på sygehus på grund af den nedsatte funktionsevne/lidelse, kan der 
ydes hjælp til dækning af nødvendige merudgifter under forudsætning af, at det er nødvendigt: 

• at en eller begge forældre er til stede 

• for at opnå den mest hensigtsmæssige behandlingsstrategi 

• nødvendig information fra læge/sygehus 

Nødvendigheden af begge forældres tilstedeværelse pga. lidelsen skal dokumenteres af læge eller sygehus. 
Hvis det er lægeligt dokumenteret, at begge forældre skal være til stede på sygehuset, skal det afklares 
med sygehuset, om de afholder udgiften til ophold og transport for begge forældre, inden der træffes 
endelig afgørelse jf. Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter Sundhedsloven 
Retsinformation. 

Overnatning 

Der kan ydes hjælp til merudgifter til overnatning for forældrene på sygehusets patienthotel eller lignende, 
hvis sygehuset ikke stiller gratis sengeplads til rådighed fx, Ronald Macdonald huset  

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20180906425
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20130974525
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20111011625
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1662
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Kost 

Normalt vil sygehus/hospital give måltider til en forælder, der er indlagt sammen med et barn. Men hvis 
det i særlige tilfælde er nødvendigt, at flere end én forældre indlægges sammen med barnet, kan der 
ansøges om dækning af merudgifterne til måltider. 

Der vil kunne ydes støtte svarende til halvdelen af den udgift, som de ekstra indlagte pårørende har, til 
forplejning under indlæggelsen. 

Der ydes ikke godtgørelse for kost i forbindelse med undersøgelser og kontroller, som afvikles på en enkelt 
dag, da der er mulighed for at medbringe madpakke.  

 

P-afgift 

P-afgift kan alene bevilges, hvis det ikke er muligt at parkere uden afgift i en afstand af 500 m fra sygehuset. 
Undtagelsen herfra er børn og unge, der har en alvorlig nedsat gangfunktion, men ikke benytter kørestol. 

 

Tøj og sko 
Forældrene skal selv afholde de normale udgifter til tøj og sko for aldersgruppen. En families normalforbrug 
er angivet i Rockwoolfondens rapport om Minimumsbudget for forbrugsgoder: 

www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2016/11/104896_Minimumsbudget-for-forbrugsudgifter_P.pdf 

Merudgifter til tøj og sko kan bevilges, hvis følgende betingelser er opfyldt:  

• Udgifterne skal være en følge/konsekvens af barnets funktionsnedsættelse 
• Det skal være dokumenteret, at udgiften ikke kan undgås ved pædagogiske tiltag (afledning m.v.) 
• Udgifterne skal overstige de udgifter en familie almindeligvis har tøj til. 

Vurdering ved forbruget af tøj og sko skal altid tage udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering. 
Forældrene kan ved ansøgning/opfølgningen med rimelighed anmodes om selv at lave en opgørelse over 
forbruget af det relevante tøj. 

Forældrene skal sandsynliggøre at barnets merforbrug af tøj og sko er en nødvendig følge af barnets 
funktionsnedsættelse. 

Merudgiften til tøj og sko skal altid ses i direkte relation til barnets funktionsnedsættelse/lidelse. For 
eksempel skal et barn, der på grund af sin funktionsnedsættelse kravler i stedet for at gå, ikke have 
vurderet sine merudgifter i forhold til et samlet tøjforbrug, men udelukkende i forhold til ekstra køb af 
bukser. 

I vurderingen af tøjslid, skal der tages stilling til sandsynligheden af det ansøgte omfang/forbrug af tøjslid i 
forhold til barnets funktionsnedsættelse – fx hvis der ansøges om 5 par bukser pr. måned, skal der tages 
stilling til, om det er sandsynligt at forbruget af bukser er så højt.   

Beklædningsgenstand 0-5årige  
antal og stykpris 

6-12årige  
antal og stykpris 

13-18årige  
antal og stykpris 

Underbukser pige  20 stk. á 15 kr.  20 stk. á 15 kr. 20 stk. á  22 kr. 
Boxeshorts dreng  20 stk. á 25 kr.  20 stk. á 25 kr. 10 stk. á 40 kr. 

http://www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2016/11/104896_Minimumsbudget-for-forbrugsudgifter_P.pdf
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T-shirts 20 stk. á 50 kr.  10 stk. á 50 kr.  10 stk. á 70 kr.  
Langærmede bluser/ skjorter 15 stk. á 50 kr.  10 stk. á 60 kr.  8 stk. á 100 kr.  
Kjoler/lange bukser 10 stk. á 50 kr.  10 stk. á 100 kr.  10 stk. á 100 kr.  
Shorts/nederdele 5 stk. á 80 kr.  5 stk. á 100 kr.  5 stk. á 100 kr.  
Strømpebukser/leggins 10 stk. á 40 kr. 10 stk. á 40 kr. pr. 

stk. 
10 stk. á 40 kr.  

Strømper 20 par á 10 kr.  20 par á 10 kr.  20 par á 20 kr.  
Nattøj & lign 5 stk. á 100 kr. 4 stk. á 130 kr. 4 stk. á 130 kr. 
Sportstøj 1 stk. á 130 kr.  2 stk. á 180 kr. 2 stk. á 260 kr.  
Badetøj 2 stk. á 100 kr. 2 stk. á 130 kr.  2 stk. á 150 kr.  
Regntøj 1 stk. á 200 kr. 1 stk. á 200 kr. 1 stk. á 300 kr. 
Vinterjakke 1 stk. á 300 kr. 1 stk. á 300 kr. 1 stk. á 400 kr. 
Flyverdragt 1 stk. á 350 kr. 1 stk. á 500 kr. - 
Sommerjakke 1 stk. á 200 kr. 1 stk. á 200 kr. 1 stk. á 300 kr. 
Overgangsjakke 1 stk. á 200 kr. 1 stk. á 250 kr. 1 stk. á 300 kr. 
Hue & vanter 2 stk. af hver á 50 kr.  2 stk. af hver á 50 kr.  1 stk. af hver 50 kr. 

pr. stk. 
Sko (dagligdags) 1 par pr. sæson (dvs. 

4 par) á 250 kr.  
1 par pr. sæson (dvs. 
4 par) á 250 kr.  

1 par pr. sæson (dvs. 
4 par) á 250 kr.  

Vinter/termostøvler 2 stk. á 300 kr.  2 stk. á 350 kr.  2 stk. á 400 kr.  
Hjemmesko/sutsko 1 stk. á 80 kr. 1 stk. á 100 kr. 1 stk. á 120 kr. 
Undertrøje  20 stk. á 36 kr.  20 stk. á 36 kr. 40 kr. pr stk.  
Bodystocking langærmet  20 stk. á 40 kr.  X x 
Bodystocking kortærmet  20 stk. á 36 kr.  

 
X X 

Trøjer / Hoodie /  2 stk. á 80 4 stk. á 100  5 stk. á 129 
Cardigans 3 stk. á 70 3 stk. á 129 4 stk. á 129 

 

Kilde: www.hm.com  Januar 2022. 

 

Tøj som skal udformes på en særlig måde begrundet i barnets 
funktionsnedsættelse (deformitet)  
Der kan bevilges merudgifter til specialsyet tøj/ændring af tøj, hvis dette er en nødvendig merudgift som 
konsekvens af barnets funktionsnedsættelse. Det skal altid konkret afsøges om almindeligt tøj kan 
anvendes, idet specialsyet tøj ikke kan bevilges, blot fordi der er det mest hensigtsmæssige – det skal være 
nødvendigt. Oplysninger/yderligere dokumentation indhentes ved læge/sygehus og udtalelse fra skole/SFO 
m.v.  

Ekstraordinært slid begrundet i barnets fysiske funktionsnedsættelse (f.eks. 
skinner eller korset)  
Hvis det er dokumenteret, at der er ekstraordinært slid på tøjet, begrundet i barnets fysiske 
funktionsnedsættelse eller varige lidelse – eksempelvis ved brug af skinner eller korset – kan de ekstra 
udgifter bevilges som merudgifter. Dette med udgangspunkt i en konkret vurdering af merforbrug på 
baggrund af familiens oplysninger. 

 

http://www.hm.com/
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Særlige beklædningsgenstande  
Særlige beklædningsgenstande, som f.eks. regnslag til kørestol, kørepose, hagesmæk og 
beskyttelsesbukser til svært inkontinente børn og unge, ydes dog efter reglerne om hjælpemidler m.v., 
jf. Servicelovens § 112 Serviceloven (retsinformation.dk) . Efter denne bestemmelse ydes også 
merudgifter til beklædningsgenstande til børn og unge, som på grund af sygdom, ulykke e.l. er blevet 
varigt invalideret, og som følger heraf er nødt til at få udskiftet hele sin garderobe. 

 

Ortopædisk fodtøj  
Hvis det er nødvendigt med ortopædisk fodtøj, herunder fodtøj der tilgodeser en foddeformitet, ydes 
hjælpen reglerne om hjælpemidler § 112 og forbrugsgoder § 113 efter Serviceloven. Ansøgningen 
behandles i Visitationen.  

Ansøgning om Piedrosko behandles efter § 41 i Serviceloven.  

Gældende principafgørelser på området 
• C-8-04 om hjælpemiddel – merudgift ved forsørgelsen af barnet – afgrænsning – særlig 
beklædningsgenstand – køredragt (flyverdragt), https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20041009525  

 

Vask  
Hvis barnets nedsatte funktionsevne eller indgribende kronisk eller indgribende langvarige lidelse medfører 
merudgifter til ekstra vask, kan der efter en konkret vurdering ydes hjælp hertil.  

Forældrene skal sandsynliggøre sammenhængen mellem barnets funktionsnedsættelse og behovet for 
ekstra vask. 

Når merforbruget ved ekstra vask  skal sandsynliggøres, anmoder socialrådgiveren/sagsbehandleren 
forældrene om at beskrive antallet af ugentlige vaske for hele familien 

Herefter vurderes hvor mange vaske, der er tale om som et merforbrug. Oplysningerne om børnefamiliers 
normalforbrug af vask anvendes i forbindelse med vurderingen af, om en familie har merudgifter forbundet 
til dette, og omfanget af en eventuel merudgift. 

 

Niveau og omfang af ydelsen 
Ifølge Energistyrelsen vasker en familie med to voksne og to børn tøj i vaskemaskine 220 gange på et år 
(svarer til 4,23 gange om ugen). 

Forudsætningerne for beregning af priserne nedenfor er, at: 

• vaskemaskinen fyldes med ca. 6 kg tøj pr. vask (1320 kg/år for to voksne og 2 børn) 
• der vaskes ved 40-60 grader 
• der bruges ca. 44 liter vand pr. vask. 

Afhængigt af vaskemaskinens energimærke (6,64 kr. ved energimærke A+++ og 7,39 kr. ved energimærke 
A) koster hver vask gennemsnitligt 7,015 kr. inklusive afskrivning og reparation.  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1548
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20041009525
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Hertil kommer vaskemiddel, som koster 1,62 kr. pr. vask. Da vandet i Hvidovre Kommune er meget hårdt 
lægges 25 % til denne gennemsnitspris for vaskemiddel pr. vask: 1,62 x 1,25= 2,025 kr. Det vil sige at: 

Udgift til en maskinvask af tøj:  9,04 kr. 

Normalforbruget for en familie på to børn og to voksne vil derfor være 220 x 9,04 kr. = 1989 kr. på tøjvask 
årligt. 

Kilde til vaskepris: Bolius’ beregner anvendt 3/3-22 med vandpris for forbrugere i Hvidovre Kommune 2022. 

Kilde til vaskemiddel: gennemsnit af normalpris i Coop på lille pakning og tilbud i Netto på stor pakning pr. 
2/3-22. 

Gældende principafgørelser fra Ankestyrelsen for området: 
 • 77-11 om merudgifter ved forsørgelsen - nødvendige merudgifter - ødelæggelser - forbrug - autistisk barn 

 

Vådligger 
Børn, der alene ikke kan ligge tørre i sengen om natten (enuresis nocturna), kommer normalt ikke ind 
under Servicelovens § 41. I specielle tilfælde, hvor alle behandlingsmuligheder er udtømte (Minirin, 
ringeapparat eller lignende), barnet er i skolealderen (6 år eller ældre), og der er udsigt til, at lidelsen er 
indgribende og kronisk eller langvarig, kan der efter en konkret vurdering ydes hjælp efter Servicelovens § 
41.  

Hvis lægen efter de afprøvede behandlinger vurderer, at disse er afprøvet tilstrækkeligt eller ikke er 
anvendelige for barnet/ikke har den nødvendige effekt, og barnet derfor fortsat er vådligger i flere år frem, 
foretages en vurdering af, om barnet er i målgruppen for at få hjælp.  

Såvel som bevilling og afslag foretages altså ud fra en konkret vurdering og indhentet statusattest fra 
den/det behandlende læge/sygehus. 

 

Ekstra vask og tørring - enuresis/inkontinens 

Som udgangspunkt antages det, at der ikke vil være merudgifter til ekstra vask og tørring i forbindelse med 
enuresis, hvis den korrekte ble anvendes.  

For øvrige oplysninger henvises til afsnittet om vask og tørring.  

 

Vådliggerlagen - enuresis/inkontinens 

Som udgangspunkt antages det, at der ikke vil være merudgifter til vådliggerlagner og ekstra vask i 
forbindelse med enuresis, hvis den korrekte ble anvendes. 

 

Ødelæggelse og slitage 
Der kan ikke medtages et anslået fast beløb til ødelæggelser og slitage i de årlige merudgifter. Hvis der rent 
undtagelsesvis ydes hjælp til dette, skal det ske efter en individuel konkret vurdering af arten og omfang af 
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såvel barnets lidelse, som de konkrete ødelæggelser/udgifter sammenholdt med de udgifter forældre 
normalt forventes at få. Endvidere skal det vurderes, om ødelæggelserne kan undgås ved en pædagogisk 
indsats eller anden indretning af barnets omgivelser. Udgiften og den konkrete funktion af det 
ødelagte/slidte skal have en tæt sammenhæng med barnets funktionsnedsættelse. Udgifterne til ødelagt 
indbo skal godtgøres i det omfang, de overstiger de udgifter en familie almindeligvis har hertil, hvis 
udgifterne ikke kunne undgås ved pædagogiske tiltag og indretning af barnets omgivelser. 

Gældende principafgørelser fra Ankestyrelsen for området: 
• 77-11 om merudgifter ved forsørgelsen - nødvendige merudgifter - ødelæggelser - forbrug - autistisk 
barn, https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20111011525  

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20111011525
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