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Dit barn har fået konstateret diabetes  
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Merudgiftsydelse 
Hvis dit barn har fået konstateret diabetes, kan du søge om dækning af de nødvendige 

merudgifter, jævnfør Servicelovens § 41. 

Dit barn skal vurderes at være omfattet af målgruppen, hvilket betyder, at dit barn skal opfylde 

følgende betingelser: 

 have en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller have en 

indgribende, kronisk eller indgribende, langvarig lidelse  

 være under 18 år samt bo og være forsørget i hjemmet 

Det er ligeledes en betingelse, at de samlede merudgifter overstiger kr. 4.656,00 pr. år (2016-

niveau), samt at udgiften ikke kan dækkes af andre lovgivninger, da § 41 er subsidiær andre 

paragraffer og lovgivninger, herunder eksempelvis Sundhedsloven.  

Merudgifter er eksempelvis: 

 udgifter til transport til og fra kontroller og behandling, hvis afstanden er under 50 km hver 

vej 

 egenbetalingen til insulin/engangspenne – fratrukket evt. tilskud fra Sygesikringen Danmark 

 50 % af udgiften til blodsukkermåleapparat 

 diættilskud, jævnfør vurdering fra diætist eller anden lægefaglig ekspertise 

 

 

 

 

Tabt arbejdsfortjeneste 

I kan som forældre også være berettiget til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, jævnfør 

Servicelovens § 42. 

 

Følgende betingelser skal være opfyldt. At: 

 barnet tilhører målgruppen, jf. Servicelovens § 41 (se ovenfor) og 

 det er mest hensigtsmæssigt, at barnet passes i hjemmet af forældrene 

 der er et dokumenteret løntab og arbejdsophør 

 

Ved ny-opdaget diabetes kan der være mulighed for i en kort periode, at en forælder kan få 

bevilget tabt arbejdsfortjeneste på fuld tid. Dette er gældende under indlæggelse og evt. 

efterfølgende behov for en kort periode for tilpasning til den nye situation i hjemmet.  

I 2016 er der et loft over tabt arbejdsfortjeneste på kr. 29.274,- pr. måned ved en ansættelse på 37 

timer pr. uge, svarende til en timeløn på kr. 182,59. 

 

Ved undersøgelser og kontroller kan der ligeledes gives tabt arbejdsfortjeneste til en forælder, der 

ledsager barnet i forbindelse hermed. Det er dog en betingelse, at der er behov for tabt 

arbejdsfortjeneste mindst 4 gange årligt, hvor der er behov for mindst 4 timers tabt 

arbejdsfortjeneste pr. gang, inkl. nødvendig transporttid. 
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Hjælpemidler 

I er også berettiget til hjælpemidler, jævnfør Servicelovens § 112, såfremt det handler om 

insulinbehandlet diabetes. 

 

Hjælpemidler er eksempelvis: 

 Penne og kanyler 

 Testmateriale til blodsukkermåling 

 50 % af udgiften til et blodsukkermåleapparat 

 100 % af udgiften til Keton-apparat 

 40-50 Ketonstrimler om året 

 Insuflon 

 

Hvad skal du gøre? 

Du skal fremsende en ansøgning om merudgifter og/eller tabt arbejdsfortjeneste før sagen kan 

behandles i Handicapafdelingen for Børn og Unge i Hjørring Kommune. 

Ansøgningsskemaerne: 

 Merudgiftsydelse, jf. Servicelovens § 41 

 Tabt arbejdsfortjeneste, jf. Servicelovens § 42 

finder du på Borger.dk, hvor du skal bruge dit Nem-Id for at søge. Alternativt vil personalet på 

sygehuset være dig behjælpelig med at fremsende ansøgningerne på sikker mail. 

Du skal ligeledes indsende en digital ansøgning til Myndighed/hjælpemidler, Hjørring Kommune.  

Ansøgningsskemaerne: 

 Hjælpemidler, jf. Servicelovens § 112 

finder du på Hjørring kommunes hjemmeside, under hjælpemidler. 

Sygehuset har som regel allerede indsendt oplysninger til Hjørring Kommune om, hvad dit barn har 

brug for, hvilket er den lægelige dokumentation for nødvendigheden af det, du søger om. 

Vær opmærksom på, at Handicapafdelingen for Børn og Unge har en sagsbehandlingstid på op til 

8 uger fra ansøgningstidspunktet, men vil behandle din ansøgning så hurtigt som muligt. En 

bevilling vil altid blive givet med tilbagevirkende kraft fra, hvor dit barn fik stillet diagnosen og 

senest fra udskrivningsdagen. 

Du er velkommen til at kontakte Hjørring Kommune, hvis du har spørgsmål i forhold til ansøgning 

og dine muligheder for bevilling. 
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Kontaktoplysninger 

Hjørring Kommunes omstilling: Tlf.: 72 33 33 33 (Hverdage fra 9.00 - 13.00) 

Skriv til os 

Drejer din henvendelse sig om indhold MED personfølsomme oplysninger:  

 Send Digital Post til Hjørring Kommune hvis du er borger  Du skal bruge Nem-Id. .

 
Drejer din henvendelse sig om generelle informationer UDEN personfølsomme oplysninger 
som fx CPR nummer:  

 : hjoerring@hjoerring.dk Send en mail til Hjørring Kommunes officielle mail-konto

https://minside.borger.dk/post?function=inbox&mailboxid=4961
mailto:hjoerring@hjoerring.dk

