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 Försäkringskassan kan betala vårdbidrag när en förälder vårdar ett barn som har omfattande allergi, 

eksem eller astma. Vårdbidraget kan längst betalas ut t.o.m. juni det år barnet fyller 19 år. Bidraget är 

en ersättning för det merarbete som uppstår p.g.a. av att barnet behöver särskild vård och tillsyn. 

Barnets behov av extra tillsyn och vård samt merkostnader bedöms i förhållande till friska barn i 

motsvarande ålder. 

Ansökan består av två delar:  

1) Ansökan skriven av föräldrarna där de anger tidsåtgång och kostnad för de extra insatser och 

behandlingar som barnet behöver, t ex tid för eksembehandling, tillagning av specialkost, inhalationer 

etc. 

2) Läkarintyget där vi ska ange diagnoserna, hur dessa påverkar barnet (funktionsnedsättning), vilken 

behandling barnet behöver, frekvens, i vad mån behandlingen är tidskrävande, tid för frekventa 

kontroller och sjukhusbesök, extra tillsyn och hjälp med behandlingen för barn med astma i samband 

med förkylning, etc.  

Intyget skrivs på avsedd blankett från Försäkringskassan 

1. Uppgifter om barnet 

2. Uppgifter om barnets föräldrar 

3. Barnet sjukhistorik samt tillstånd vid senaste undersökning 

- Ålder vid debut 

- Sjukhusvistelse akutbesök 

- Misstänkta utlösande faktorer t.ex. parfym, pälsdjur, kyla, exponering för  födoämnen 

- Sammanfatta väsentliga labdata/spirometrivärden . Ange t.ex. allergi mot flera 

allergen, lungfunktionsnedsättning   

- Förekomst av andra sjukdomar av betydelse 

- Behov av speciell diet, andra åtgärder t.ex. eksemsmörjning, andningsgymnastik 

- Medicinering kontinuerlig/sporadisk, inhalationshjälpmedel (t.ex. andningsbehållare 

eller nebulisator)  

- Status vid senaste besöket 

- Karakterisera sjukdomen senaste året 

- Förändringar sedan senaste intyget  



 

A. Allmänt 

3.Läkarutlåtande för vårdbidrag astma/allergi hos barn 

Reviderad 2012 Giltig 3 år 

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare.. 
 

Om du nått detta dokument via en sökmotor bör du gå till www.barnallergisektionen.se för att se det i sitt rätta sammanhang 
 

- Prognos om möjligt 

4. Diagnos 

- Diagnosnummer 

5. Uppgifter om behov av tillsyn, vård eller särskild behandling 

- Fråga 1.  Om Ja  

- A) Behandling, daglig, nattlig, frekvens 

- B) Inhalationshjälpmedel, omläggningar smörjning  

- C) Tillsynsbehov t.ex. nattlig försämring, övervakning i nya miljöer bl.a. vid 

födoämnes- och pälsdjurs exponering (idrottsutövning, läger, utflykter, resor)   

- Fråga 2. 

- A) Inhalationsbehandling, smörjning och övrig eksembehandling, andningsgymnastik 

- B) Specialkost 

- C) Kontakt med sjukvården  

- Fråga 3. Om Ja 

- Mediciner, hjälpmedel, sanering i hemmet  

- Förlorad arbetsinkomst  

- Fråga 4. 

- Individuell bedömning  

6. Särskilda upplysningar 

- T ex sjukdomens betydelse för vårdarens möjlighet till förvärvsarbete, eller andra 

faktorer av betydelse 

 

 


