
 

A. Allmänt  

 

3. Läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag och 
ersättning för merkostnader 
Rev:  2021 Giltig 3 år 

Barnläkarföreningens delförening för allergi och lungmedicin ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare. 
 
Se information på Försäkringskassans hemsida: 
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/om-ditt-barn-har-en-funktionsnedsattning 

Försäkringskassan kan betala bidrag när en förälder vårdar ett barn som har omfattande allergi, 
eksem och/eller astma. Bidraget är en ersättning för det merarbete som uppstår p.g.a. av att barnet 
behöver särskild vård och tillsyn. Barnets behov av extra vård och tillsyn samt merkostnader bedöms 
i förhållande till friska barn i motsvarande ålder. Från 2019 söks omvårdnadsbidrag och ersättning för 
merkostnader separat. Bidrag kan längst betalas ut till och med det år barnet fyller 19 år. 

Omvårdnadsbidrag 

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/om-ditt-barn-har-en-

funktionsnedsattning/omvardnadsbidrag 

Vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning kan få omvårdnadsbidrag. Bidraget baseras på 
den omvårdnad och tillsyn som barnet behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder 
utan funktionsnedsättning. 

Omvårdnad kan vara direkta vårdinsatser görs för barnet, men också annan hjälp som till exempel: 

• särskild träning 
• praktisk hjälp i vardagen som exempelvis på- och avklädning, hygien, läxläsning, klädvård och 

hjälp vid måltider 
• att upprätthålla rutiner och struktur 
• att aktivera och motivera barnet 
• särskild kosthållning, insmörjning eller annan egenvård. 

Tillsyn är den närvaro av en vuxen som barn behöver exempelvis för att inte rymma, hitta på farliga 
saker, råka ut för eller orsaka olyckor. Tillsynen behöver inte bara vara att vårdnadshavaren aktivt 
måste avstyra situationer som är farliga för barnet, utan också att vårdnadshavaren till exempel 
behöver finnas tillgänglig i fall något händer när barnet är i skolan. 

Omvårdnadsbidrag kan beviljas på en av fyra nivåer beroende på hur mycket extra omvårdnad och 
tillsyn barnet behöver på grund av sin funktionsnedsättning. Det är ej det medicinska tillståndet i sig 
som ger rätt till bidrag utan dess konsekvenser. 

Försäkringskassan bedömer barnets totala behov av omvårdnad och tillsyn efter samtal med 
vårdnadshavare. Om familjen har flera barn med funktionsnedsättning kan som mest erhållas ett helt 
omvårdnadsbidrag per barn. Om det finns flera barn i en familj där barnen var för sig inte uppfyller 
kraven ska bidrag ändå kunna betalas ut om familjens totala behov av stöd motiverar det. 
Omvårdnadsbidraget är skattepliktigt. 

Två föräldrar kan dela på omvårdnadsbidraget. Fördelningen avgörs av Försäkringskassan och är 
vanligen beroende av hur mycket barnet vistas hos respektive förälder. 

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/om-ditt-barn-har-en-funktionsnedsattning
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/om-ditt-barn-har-en-funktionsnedsattning/omvardnadsbidrag
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/om-ditt-barn-har-en-funktionsnedsattning/omvardnadsbidrag
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Merkostnadsersättning 

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/om-ditt-barn-har-en-
funktionsnedsattning/merkostnadsersattning-for-barn 

Vårdnadshavare med merkostnader till följd av barnets funktionsnedsättning kan få 
merkostnadsersättning. Det kan beviljas på 5 nivåer. 

Merkostnadsersättning kan erhållas vid följande: 

• barnet har en funktionsnedsättning som kan antas bestå i minst sex månader 
• funktionsnedsättningen kan vara medfödd, eller till exempel bero på en sjukdom eller en 

skada 
• familjen har av Försäkringskassan godtagna merkostnader på minst 11 825 kronor per år på 

grund av barnets funktionsnedsättning 
• för barnets förälder eller person som kan likställas med barnets förälder 
• vårdnadshavare och barnet är försäkrade i Sverige.  

Merkostnader är: 

• skäliga kostnader till följd av barnets funktionsnedsättning (kostnader utöver de kostnader 
som är vanliga för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning) 

• löpande kostnader eller engångskostnader. 

Det finns inte några schabloner för vad som kan vara en merkostnad, men det kan gälla: 

• hälsa, vård och kost, exempelvis dyrare livsmedel 
• slitage och rengöring 
• resor, till exempel resa med färdtjänst, sjuk- och behandlingsresor och resor med bil om 

barnet har svårt att åka med allmänna kommunikationer 
• hjälpmedel (om det inte finns likvärdiga hjälpmedel att låna från kommunen eller 

landstinget) 
• hjälp i den dagliga livsföringen 
• övriga ändamål, till exempel anpassade fritidsaktiviteter och leksaker, eller när barnet vårdas 

på sjukhus en längre tid och vårdnadshavare behöver vara där. 

Vissa av de här kostnaderna kan vårdnadshavare också få ersättning för från till exempel kommunen 
eller landstinget. I så fall kan familjen inte få merkostnadsersättning för dem, eftersom de då inte har 
någon merkostnad. 

En merkostnad kan gälla en vara som familjen kommer att använda i flera år. Då fördelas kostnaden 
jämnt över den period som familjen använder varan. Möbler och hushållsmaskiner kan exempelvis 
ofta beräknas att användas i tio år. Om familjen till exempel har köpt en tvättmaskin som godkänts 
som merkostnad utifrån barnets situation fördelas kostnaden över tio år.  

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/om-ditt-barn-har-en-funktionsnedsattning/merkostnadsersattning-for-barn
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/om-ditt-barn-har-en-funktionsnedsattning/merkostnadsersattning-for-barn


 

A. Allmänt  

 

3. Läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag och 
ersättning för merkostnader 
Rev: 2021 Giltig 3 år 

Barnläkarföreningens delförening för allergi och lungmedicin ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare. 
 
 
 
Ansökan för omvårdnadsbidrag och ersättning för merkostnader  
 

1. Vårdnadshavare skriver ansökan via Mina Sidor. Här anges tidsåtgång och kostnad för de 
extra insatser och behandlingar som barnet behöver, t ex tid för eksembehandling, 
tillagning av specialkost, inhalationer etc. 
 

2. Läkarintyg som beskriver barnets funktionsnedsättning bifogas. Där ska aktuella 
diagnoser anges, 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.  Läkarintyget är gemensamt för omvårdnadsbidrag 
och merkostnader. 

 
3. Handläggare tilldelas som kontaktar vårdnadshavare för att boka tid för genomgång.  

           
4. Beslut 
 

 

Läkarintyget skrivs på avsedd blankett från Försäkringskassan 

1. Uppgifter om barnet  

2. Uppgifter om barnets föräldrar/vårdnadshavare  

3. Utlåtandet är baserat på: 
Journalhandlingar, senaste besök … 

3a. Finns det andra medicinska utredningar som är relevanta ….. 

4. Diagnoser med diagnoskod 
4a. Kortfattad beskrivning av underlag för diagnoser 

• Ålder vid debut  
• Misstänkta utlösande faktorer t.ex. parfym, pollen, pälsdjur, kyla, exponering för födoämnen, 

infektioner  
• Sammanfatta väsentliga data från lab., spirometri och NO-mätning. Ange t.ex. allergi mot 

flera allergen, lungfunktionsnedsättning  
• Förekomst av andra sjukdomar av betydelse  

(Extra utrymme finns vid behov under ”Extra skrivutrymme”) 
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5. Funktionsnedsättning 

• Psykiska funktioner 
o T.ex. Neuropsykiatriskt funktionshinder (t.ex. ADHD, ADD, Autismspektrum). 

- Sinnesfunktioner och smärta 

- Neuromuskulära funktioner 
- Övrig kroppslig funktion 

• T.ex. nedsatt andningsfunktion, matsmältnings- och ämnesomsättningsfunktion, nedsatt 
blås- och tarmfunktion 

• T.ex. Astma. Inhalerar xx gånger per dag 

6. Aktivitetsbegränsningar 
• Kost. Behov av speciell diet, extra tidskrävande och dyrbar matlagning. Tar ofta med egen 

matlåda, mellanmål.  
• Hud. Smörjning av eksem flera gånger per dag, även extra på förskola, skola 
• Astma. Medicinering kontinuerlig/sporadisk, inhalationshjälpmedel (t.ex. andningsbehållare 

eller nebulisator).  
o Träning att ta astmamedicin vid idrott, samt även för övrigt vid behov.  
o Extra uppvärmning vid idrott 
o Andningsgymnastik 

• Allergi mot pollen och pälsdjur 
o Allergimedicin extra vid pollensäsong samt vid kontakt med pälsdjur 
o Behov av att vistas inomhus på rasterna under pollensäsong. 

• Svår allergi. 
o Behov av att alltid bära med akutmedicin med adrenalinpenna. 
o Träning av att hantera Akut-kit med adrenalinpenna 
o Träning av personal på förskola/skola med föräldrar och allergi-konsulent 

• Behov av extra tillsyn – tex nattlig försämring, övervakning i nya miljöer bl.a. vid 
födoämnesallergi och pälsdjursexponering (idrottsutövning, läger, utflykter, resor).  

7. Pågående och planerade medicinska behandlingar 

• Specialkost – kontakt med dietist, personal förskola/skola 
• Behandling, träning - daglig, nattlig, frekvens 
• Läkemedelsbehandling, inhalationshjälpmedel, omläggningar, smörjning 

o T.ex. inhalationer för astma, smörjning av eksem 
o Luftrenare Airsonett 

• Regelbundna läkarbesök, kontakt allergiteamet, med flera. 
o Träning hos allergisjuksköterska, sjukgymnast, logoped, dietist, psykolog. 
o Provtagning, samt provokationer och vaccinationer under övervakning 
o Immunterapi (Subkutan, sublingual, peroral, Anti-IgE mm) 
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8. Hur förväntas funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsningar utvecklas över tid? 
9. Övriga upplysningar / Extra skrivutrymme  

• Status vid senaste besöket  
• Karakterisera sjukdomen senaste året  
• Förändringar sedan senaste intyget  
• Kontakt med sjukvården - Sjukhusvistelse, akutbesök 
• Merkostnader (se ovan):  

- Dietmat, mediciner, hjälpmedel. 
- Sanering/anpassning i hemmet.  

 T.ex. kvalsterskydd, borttagning av heltäckningsmatta 
- Ofta ökade kostnader vid semestrar, utflykter 
- Sjukdomens betydelse för vårdarens möjlighet till förvärvsarbete, eller andra 

faktorer av betydelse. 
 T.ex. ökad frånvaro från arbetet vid läkarbesök, skolmöten, akut sjukdom 

mm 
 Svårigheter att få kompetent barnvakt 

 
• Övriga upplysningar kring familjens situation av betydelse 
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