Muligheder for økonomisk kompensation
Hvis du har et barn under 18 år, som bliver indlagt eller er i ambulant behandling i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland, har du i nogle tilfælde mulighed for økonomisk kompensation på 3
områder:

Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på 31.249 kr. (per
1. januar 2019) om måneden ved fuldtidsarbejde
Kommunen træffer afgørelse efter en konkret vurdering.



Befordring



Tabt arbejdsfortjeneste



Merudgifter.

Efter barselslovens § 26 har forældre med alvorligt
syge børn under 18 år ret til dagpenge fra Udbetaling
Danmark, hvis de i forbindelse med barnets sygdom
helt eller delvis opgiver deres lønarbejde eller arbejde
i selvstændig virksomhed. Det er en betingelse, at
barnets sygdom skønnes at medføre behov for ophold på hospital eller lignende institution i 12 dage eller mere. Behandling eller pleje i hjemmet kan sidestilles med ophold på hospital, hvis barnets behov for
behandling eller pleje kræver, at en eller begge forældre skal være sammen med barnet. For enlige forældre, der har ret til ordinært børnetilskud og udbetaling
af børnebidrag, gælder kravet om en sygeperiode på
12 dage ikke.
Denne ydelse søges hos Udbetaling Danmark.

BEFORDRINGSGODTGØRELSE
Du kan søge om befordringsgodtgørelse hos regionen. Se de gældende regler for befordring på siden:
rn.dk/patientbefordring.
Forældre skal selv ansøge om at få befordringsgodtgørelse. Bed om en blanket hos sekretæren på afdelingen.
Hvis én af forældrene (som har forældremyndigheden) bor uden for regionen, skal vedkommende søge
om økonomisk hjælp fra egen kommune.
Er afstanden under 50 km hver vej, kan I ansøge om
refusion af kørselsudgifter hos egen kommune.

TABT ARBEJDSFORTJENESTE
I henhold til Servicelovens § 42 er der mulighed for at
søge egen kommune om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, når man har et hjemmeboende barn
med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk
funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig
lidelse. Ydelsen er betinget af, at barnets nedsatte
funktionsevne nødvendiggør, at barnet passes i hjemmet af en af forældrene.
Der er også mulighed for at søge kompensation for
tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med ambulant
behandling eller i forbindelse med en indlæggelse
samt deltagelse i kurser.

Ts nedsatte funktions

MERUDGIFTER
Efter Servicelovens § 41 er der mulighed for at søge
om hjælp til nødvendige merudgifter, når man har et
hjemmeboende barn med betydelig og varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende
kronisk eller langvarig lidelse.
Ansøgning om dækning af merudgifter skal søges via
hjemkommunen. Ansøgningen er gældende fra ansøgningstidspunktet.
Der kan kun ydes dækning for merudgifter, hvis de
samlede merudgifter overstiger et beløb på 4900 kr.
på årsbasis (per 1. januar 2019).

KONTAKT OG MERE VIDEN
Vil du vide mere om dine rettigheder som patient, kan
du eventuelt læse mere på www.psykiatri.rn.dk. Har
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du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte den
socialrådgiver, som er tilknyttet din afdeling.

Kontakt
Ambulatorium for Børne- og Ungdomspsykiatri
Hilda Jakobsen
Tlf. 97 64 33 87
Sengeafsnit og Dagafsnit
Klaus Eberhardt
Tlf. 97 64 33 80
Enhed for Spiseforstyrrelser
Tove Kjeldgaard
Tlf. 97 64 33 87
Ambulatorium for ADHD
Tove Kjeldgaard
Tlf. 97 64 33 87

Ts nedsatte funktions
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