Hvad skal jeg gøre?

Kontaktinformation

”Dit barn har diabetes..”
Som regel har sygehuset allerede indsendt en

Frederikshavn Kommune

ansøgning til din kommune, mens dit barn var

Rådhus Allé 100

indlagt, og du behøver ikke at foretage dig
noget, før du bliver kontaktet af kommunen.

9900 Frederikshavn
Tlf. 98 45 50 00

Har sygehuset mod forventning ikke fremsendt
en ansøgning til din kommune, kan du via Bor-

Att:

ger.dk søge om både Merudgifter, Tabt ar-

Center for Familie

bejdsfortjeneste og Hjælpemidler.

eller

Kontakt din kommune, hvis du har spørgsmål i

Center for Social– og Sundhedsmyndighed,
Hjælpemiddelenheden

forhold til ansøgning og dine muligheder for
bevilling.
Vær OBS på, at kommunen har en sagsbehandlingstid på 8 uger fra ansøgningstidspunktet, men
en bevilling vil altid blive givet med tilbagevirkende kraft, hvor dit barn fik stillet diagnosen,
og senest fra udskrivningsdagen.

Merudgiftsydelse

Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis dit barn har fået diagnosen Diabetes, er

I er som forældre også berettiget til dækning af Tabt

du berettiget til dækning af de nødvendige

arbejdsfortjeneste i henhold til Servicelovens § 42.

Hjælpemidler

Sluttelig er du/I også berettiget til Hjælpemidler i

Merudgifter i henhold til Servicelovens § 41.
Ved enkeltdage, er det dog en betingelse, at der er

henhold til Servicelovens § 112.

Det er dog en betingelse, at de samlede mer-

tale om mindst 4 årlige besøg, af mindst 4 timers varig-

udgifter overstiger kr. 4.656,00 pr. år (2016-

hed, ved speciallæge/sygehus til behandling/kontrol

takst).

med dit barn.

•

Penne og Kanyler

Merudgifter er for eksempel:

Det er tillige muligt at få kompensation for tabt arbejds-

•

Testmateriale

socialrådgiver for mere information herom.

•

Ketonstrimler

For fuldtidsansatte kompenseres Tabt arbejdsfortjeneste

•

50% af udgiften til blodsukkermåleapparat

182,59 pr time.

•

50% af udgiften til keton-apparat

Tabt arbejdsfortjeneste gives til den forældre der ledsa-

•

Insuflon og emla-creme

•

fortjeneste på fuldtid for en kortere periode. Kontakt din
Udgifter til transport til/fra behandling/kontrol ved speciallæge/sygehus

•

Insulin/Engangspenne

•

50% af udgiften til blodsukkermåleapparat

med et loft på kr. 29.274,00 pr. måned, svarende til kr.

ger barnet til behandling/kontrol.

•

Diættilskud

•

Startpakken

Tabt arbejdsfortjeneste kan gives til begge forældre for
samme tidsrum, hvis der er lægelig argumentation herfor. Kontakt din socialrådgiver for mere information
herom.

Hjælpemidler er for eksempel:

