Spørgsmål

Patient Information

Hvis I har spørgsmål til ovenstående,

Serviceloven

kan I kontakte os på tlf.: 98881200
fra mandag til torsdag mellem kl. 8-11.
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Serviceloven

Vær opmærksom på at I først kan

de timer, du har været

I Danmark har vi lov om social

få tilskud fra jeres kommune fra

fraværende fra dit job.

det tidspunkt, I har søgt.

service, også kaldet Serviceloven:
Hvis jeres barn har fået
konstateret en kronisk/langvarig
og indgribende lidelse kan I søge
om støtte til merudgifter samt
tabt arbejdsfortjeneste som følge
af jeres barns sygdom.

Merudgifter
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Har I nødvendige merudgifter i
forbindelse med jeres barns sygdom,
kan de, når visse betingelser er
opfyldt, helt eller delvist dækkes.
Dette kan eksempelvis dreje sig om
økonomisk tilskud til diætkost,
transportudgifter, medicin m.m.
Hjælpen gives som et månedligt
beløb. For at kunne modtage
økonomisk hjælp skal jeres samlede
merudgift overstige ca. 4020kr årligt
(Beløbet reguleres hvert år d. 1/1).
Sammen med jeres sagsbehandler
laver I et overslag over samtlige
merudgifter på 1 år.

Mindst én gang årligt vil I og
kommunen vurdere, hvorvidt den
økonomiske hjælp er passende. I bør
derfor gemme kvitteringer og anden

Hjælpemidler
Der kan gives tilskud til
hjælpemidler, der kan afhjælpe
jeres barns sygdom eller lette
hverdagen derhjemme. Ved dette

dokumentation for jeres udgifter.

tilbud stilles der ikke krav til en

Hjælpen er uafhængig af indkomst og

bevilling kan gives.

skattefri.

Tabt arbejdsfortjeneste dhqp
Indlægges jeres barn eller skal
han/hun til undersøgelse, hvor
jeres tilstedeværelse er

årlig mindsteudgift for at en

Eksempel på hjælpemidler er:
alarmur, kugledyne/kædedyne,
ringeapparat, time-timerur og
specialsyede sko.

nødvendigt, er det muligt at få

Oplysninger

kompensation for tabt

Det er kommunen, der skal vurdere

arbejdsfortjeneste. Det gælder
også, hvis jeres barn er sygt i en
sådan grad, at en socialrådgiver
bedømmer at det er
hensigtsmæssigt at en forælder
passer barnet i hjemmet. Ved
dokumentation af løntab samt en
erklæring fra arbejdsgiver, om
tjenestefri uden løn pga. sygt
barn, vil kommunen give dig løn for

hver enkelt sag og undersøge om
betingelserne i loven er opfyldt for
bevilling.
Jeres kommune har pligt til at
rådgive og vejlede jer. Det påhviler
kommunen at søge oplysninger hos
behandlende læge/Børnelæge.

