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Vejledning om normalforbrug, takster og priser på børne- og ungeområdet
Høje-Taastrup Kommune anvender en række vejledende takster for normalforbrug, som Familieafdelingen anvender som udgangspunkt i vurderingen af, om forældrenes udgifter svarer til de udgifter, andre børnefamilier har, eller om forældrene har merudgifter som en direkte følge af barnets
funktionsnedsættelse eller lidelse.
1.

Baggrund for merudgiftsydelse og beregning (Serviceloven § 41) ....................................................................... 2
Formål ............................................................................................................................................................................. 2
Hvad kan dækkes? .......................................................................................................................................................... 2
Målgruppe....................................................................................................................................................................... 2
Hjælpens omfang og varighed ........................................................................................................................................ 2
Dækker serviceloven eller andre love? ............................................................................................................................ 3
Serviceniveau i Høje-Taastrup Kommune ....................................................................................................................... 3

2.

Bemærkninger til enkelte områder ..................................................................................................................... 3
Dækning af udgifter til privat børnepasning ................................................................................................................... 3
Dækning af udgifter til barnepige ................................................................................................................................... 3
Dækning af udgifter til befordring til fritiden .................................................................................................................. 3
Dækning af udgifter til kost, sondeernæring og sonderemedier .................................................................................... 4

3.

Normalforbrug - prisoplysninger ......................................................................................................................... 4
Beklædning – årligt normalforbrug ................................................................................................................................. 4
Briller ............................................................................................................................................................................... 5
Vask og tørring ................................................................................................................................................................ 5
Normal vask................................................................................................................................................................. 6
Priser pr. vask og tørring ............................................................................................................................................. 6
Plejeartikler ..................................................................................................................................................................... 6
Affaldsposer ................................................................................................................................................................ 6
Vådservietter ............................................................................................................................................................... 6
Engangsvaskeklude ..................................................................................................................................................... 6
Håndsprit ..................................................................................................................................................................... 6
Engangshandsker ........................................................................................................................................................ 7
Engangsunderlag/stiklagner ........................................................................................................................................ 7
Vådliggerlagen ............................................................................................................................................................. 7
Støvsugerposer............................................................................................................................................................ 7
Bleer ............................................................................................................................................................................ 7
Inkontinensunderbukser ............................................................................................................................................. 8
Typiske merudgifter – takster ......................................................................................................................................... 8
Fedtcremer .................................................................................................................................................................. 8
Diabeteskost................................................................................................................................................................ 9
Kræsekost .................................................................................................................................................................... 9
Cøliaki-kost .................................................................................................................................................................. 9
Cykel ............................................................................................................................................................................ 9

Sagsbehandler
ThomasSoe

Doknr.
106430/20 v3

Sagsnr.
16/2465

1. Baggrund for merudgiftsydelse og beregning (Serviceloven § 41)
Formål
Familien kan få dækket de udgifter, som en gennemsnitlig familie ikke ville have haft, hvis barnet
ikke havde en alvorlig og betydelig nedsat funktionsevne eller en indgribende kronisk/langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne,
og familien skal selv afholde den del af udgifterne, som svarer til de udgifter, en børnefamilie normalt ville have afholdt.
Formålet med merudgiftsydelsen er helt konkret at medvirke til:
• At børn og unge med et handicap kan fortsætte med at bo hjemme og dermed undgå anbringelse, hvis det vurderes bedst for barnet
• At familien kan leve så normalt som muligt uanset barnets handicap
• At hindre at barnet/den unges handicap forværres eller får mere alvorlige følger. Hvis der kan
ydes støtte efter andre lovgivninger, skal disse gå forud for Serviceloven.
Hvad kan dækkes?
Der kan ydes dækning af merudgifter til f.eks. befordring, beklædning, vask, medicin og lignende,
hvorimod udgifter til behandling som følge af funktionsnedsættelsen ikke kan dækkes efter Serviceloven. Foranstaltningen giver således hjemmel til at dække de udgifter, som familien ikke ville have
haft, hvis den barnet/den unge ikke havde haft en nedsat funktionsevne.
Målgruppe
Barnet/den unge skal være under 18 år og have betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Indgribende lidelse betyder, at lidelsen
skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kroniske lidelser
omfatter sygdomstilstande og lignende, som fra det tidspunkt, hvor de opstår, normalt vil vare i
flere år.
Der lægges i praksis vægt på, om lidelsen forventes at vare barnealderen ud. At det skal være en
langvarig lidelse, betyder i praksis, at der lægges vægt på, om lidelsen skønnes at vare et år eller
mere. Det er dog ikke udelukket at yde støtte, selv om lidelsen kan forventes at vare mindre end et
år. Det afgørende er betydningen af en nedsættelse af funktionsevnen.
Det er en betingelse for at kunne bevilge merudgiftsydelse, at barnet/den unge forsørges i eget
hjem. Dog er familien fortsat berettiget til merudgiftsydelse, hvis barnet/den unge er indlagt på sygehus, er på aflastningsophold eller midlertidigt som et led i almindelig skolegang går på kost- eller
efterskole.
Hvis barnet/den unge er anbragt uden for eget hjem, for eksempel i familiepleje eller på en døgninstitution, kan familien ikke modtage merudgiftsydelse.
Hjælpens omfang og varighed
Hjælpen gives som et månedligt beløb. For at kunne få økonomisk hjælp skal man have merudgifter
for mindst 5.044 kr. pr. år (2020). Søger borgeren om hjælp til flere børn, der hver især opfylder
betingelserne for merudgifter i § 41, er det den samlede merudgiftsydelse, der skal overstige 5.044
kr. om året (2020).
Ansøgeren skal lave et overslag over omfanget af de behov, som den pågældende efter al sandsynlighed vil have i det kommende år. Sagsbehandleren beregner merudgiften efter en konkret vurdering af disse behov og af de sandsynliggjorte udgifter. De årlige udgifter lægges sammen og fordeles på årets måneder.
Der udbetales et fast månedligt standardbeløb. Beløbet reguleres ved ændringer i behovet for ydelsen eller via en enkeltstående udbetaling. Beløbet er skattefrit og uafhængigt af familiens indtægter.
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Dækker serviceloven eller andre love?
Serviceloven er subsidiær i forhold til anden lovgivning. Det betyder, at de udgifter, der ikke kan
dækkes efter anden lovgivning, kan dækkes som merudgifter. Ofte er det muligt at få dækket den
fulde udgift eller dele af udgiften efter anden lovgivning, blandt andet ved medicin og præparater,
der er nødvendige for, at medicinen virker, hvor Sundhedsloven giver mulighed for forskellige tilskud. Dette gælder også f.eks. befordring til skole, hvor det som udgangspunkt er uddannelsesstedet, der skal sørge for befordring.
Serviceniveau i Høje-Taastrup Kommune
Alle sager behandles ud fra et konkret skøn og en individuel vurdering. Serviceniveauet er således
vejledende for den ydelse eller indsats, som borgeren tilbydes i Høje-Taastrup Kommune.
2. Bemærkninger til enkelte områder
Dækning af udgifter til privat børnepasning
Oplysninger om børnefamiliers almindelige forbrug af børnepasning anvendes, når vi skal vurdere, om behovet for aflastning efter servicelovens § 41 eller tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 er en direkte følge af dit barns funktionsnedsættelse.
Det må forventes, at de fleste familier i et eller andet omfang har behov for at betale for privat
børnepasning eller få hjælp fra sit netværk f.eks. i forbindelse med forældrenes deltagelse i arbejdsmøder, skolemøder eller egen fritidsaktivitet. Omfanget af familiers normalforbrug af privat børnepasning afhænger af barnets alder.

•

•

•

Børn under 11 år
Det må forventes, at børn under 11 år almindeligvis ikke kan være alene hjemme. Aldersgrænsen er fastsat ud fra den alder, børn har, når de afslutter 3. klasse og således ikke
længere er omfattet af aldersgruppen for børn i SFO.
Børn 11–13 år
Det må forventes, at børn fra 11 år almindeligvis kan være alene hjemme i dagtimerne i et
vist omfang, mens det må forventes, at børn i denne aldersgruppe fortsat ikke kan være
alene i aften-/nattetimerne.
Børn og unge 14 år og ældre
Børn fra 8. klasse må forventes normalt i et vist omfang at kunne være alene hjemme i aftentimerne/nattetimerne. Det må også forventes, at unge fra omkring 14-års alderen normalt kan være alene hjemme med en mindre søskende.

Således er derfor en egenbetaling, som vil blive fratrukket den ekstra udgift, der ses ved behovet for børnepasning.
Dækning af udgifter til barnepige
100 kr. pr. time (https://www.care.com/da-dk/barnepige-loen, januar 2020).
Dækning af udgifter til befordring til fritiden
Oplysninger om børnefamiliers normaludgift til fritidskørsel anvendes bl.a. i forbindelse med beregning af merudgifter til fritidskørsel med handicapbil eller taxa.
Det vurderes, at de fleste familier i et eller andet omfang har udgifter til transport i fritiden f.eks. til
familiebesøg i Københavnsområdet, fritidsinteresser eller udflugter.

•
•
•

Børn under 12 år
Det vurderes, at familier normalt ikke har udgifter til transport i fritiden, da det er gratis for
børn under 12 år at køre med offentlig transport i ledsagelse af en voksen.
Børn 12–15 år: 197,40 kr. pr. måned
Unge 16 år og ældre: 394,80 kr. pr. måned.
Udgiften er fastsat på baggrund af prisoplysninger for et 2 zoners pendlerkort til børn og
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voksne.
Kilde: www.dinoffentligetransport.dk/hjaelp-til-billetter/priser-og-zoner/priser/. Januar
2020.
Dækning af udgifter til kost, sondeernæring og sonderemedier

•

Udgifter til kost dækkes med 54 kr. pr. døgn.
Kilde: Udregnet ift. KL’s takster for kost til anbragte børn på ferie hos forældre (2019).

•

Udgifter til sonderemedier og sondeernæring
Der kan ikke ydes støtte efter serviceloven til behandlingsredskaber. Sonde-remedier er behandlingsredskaber, der bevilliges som led i behandling i sundhedsvæsenet, som også har den løbende
kontrol og opfølgning.
Tilskuddet til sondeernæring er i sundhedslovgivningen fastsat til 60 procent af patientens udgifter
til sondeernæringen. De resterende 40 procent svarer til den gennemsnitlige udgift til almindelig ernæring. Et tilskud på 60 procent dækker som udgangspunkt patientens gennemsnitlige merudgifter
til kost. Borgeren er derfor normalt kompenseret med tilskuddet på de 60 procent, som således
svarer til merudgiften.
Borgeren kan sandsynliggøre merudgifter til kost, f.eks. hvis borgeren ved siden af sondeernæringen også spiser almindelig kost.
Kilde: Ankestyrelsens principafgørelse nr. 77-16 merudgifter - sonderemedier – behandlingsredskab
- sektoransvar
3. Normalforbrug - prisoplysninger
Du kan her se de prisoplysninger, som Familieafdelingen anvender, når vi udarbejder et overslag
over dine sandsynliggjorte merudgifter. Nogle af taksterne anvendes i forbindelse med fratræk for
normaludgiften, mens andre takster vedrører udgifter, som andre børnefamilier ikke har.
Beklædning – årligt normalforbrug
Normalforbruget af forskellige beklædningsgenstande er skønnet på baggrund af en undersøgelse
fra Rockwool Fondens Forskningsenhed om børnefamiliers udgifter til beklædning på ca. 4.900 kr.
årligt pr. barn mellem 0-18 år. Udgifterne er forskellige afhængige af barnets alder.
Oplysninger om normalforbrug af børnetøj anvendes f.eks., når merudgifter i forbindelse med ekstra slitage/ødelæggelse af tøjet skal vurderes.
Der er taget udgangspunkt i billigst egnede produkter, som er det serviceniveau, kommunen beregner merudgifter ud fra. Søndagsavisen.dk har testet buksers holdbarhed og fandt, at billige mærker
var lige så gode som kendte mærker. Cowboybukser fra H&M var lige så slidstærke som kendte
mærker.

Bodystockings/underbukser
Undertrøjer
T-shirts
Langærmede bluser/
skjorter
Kjoler/lange bukser
Shorts/nederdele
Strømpebukser/leggins

0-5 år
antal og stykpris
20 stk.
20 kr. pr. stk.
20 stk.
30 kr. pr. stk.
20 stk.
50 kr. pr. stk.
15 stk.
50 kr. pr. stk.
10 stk.
50 kr. pr. stk.
5 stk.
80 kr. pr. stk.
10 stk.

6-12 år
antal og stykpris
20 stk.
20 kr. pr. stk.
20 stk.
30 kr. pr. stk.
10 stk.
50 kr. pr. stk.
10 stk.
60 kr. pr. stk.
10 stk.
100 kr. pr. stk.
5 stk.
100 kr. pr. stk.
10 stk.
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13-18 år
antal og stykpris
20 stk.
20 kr. stk.
10 stk.
50 kr. pr. stk.
10 stk.
50 kr. pr. stk.
8 stk.
100 kr. pr. stk.
10 stk.
100 kr. pr. stk.
5 stk.
100 kr. pr. stk.
10 stk.

4

Strømper
Nattøj & lign.
Sportstøj
Badetøj
Regntøj
Vinterjakke
Flyverdragt
Sommerjakke
Overgangsjakke
Hue & vanter
Sko (dagligdags)
Vinter/termostøvler
Hjemmesko/sutsko

0-5 år
antal og stykpris
40 kr. pr. stk.
20 par
10 kr. pr. stk.
5 stk.
100 kr. pr. stk.
1 stk.
200 kr.
2 stk.
100 kr. pr. stk.
1 stk.
200 kr.
1 stk.
300 kr.
1 stk.
300 kr.
1 stk.
200 kr.
1 stk.
200 kr.
2 stk. af hver
50 kr. pr. stk.
1 par pr. sæson
(dvs. 4 par)
250 kr. pr. stk.
2 stk.
250 kr. pr. stk.
1 stk.
80 kr.

6-12 år
antal og stykpris
40 kr. pr. stk.
20 par
10 kr. pr. stk.
4 stk.
130 kr. pr. stk.
2 stk.
200 kr. pr. stk.
2 stk.
130 kr. pr. stk.
1 stk.
300 kr.
1 stk.
300 kr.
1 stk.
300 kr.
1 stk.
200 kr.
1 stk.
200 kr.
2 stk. af hver
50 kr. pr. stk.
1 par pr. sæson
(dvs. 4 par)
250 kr. pr. stk.
2 stk.
250 kr. pr. stk.
1 stk.
80 kr.

13-18 år
antal og stykpris
40 kr. pr. stk.
20 par
10 kr. pr. stk.
4 stk.
130 kr. stk.
2 stk.
260 kr. pr. stk.
2 stk.
180 kr. pr. stk.
1 stk.
300 kr.
1 stk.
400 kr.
1 stk.
300 kr.
1 stk.
300 kr.
1 stk. af hver
50 kr. pr. stk.
1 par pr. sæson
(dvs. 4 par)
250 kr. pr. stk.
2 stk.
400 kr. pr. stk.
1 stk.
80 kr.

Kilde:
www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2016/11/104896_Minimumsbudget-for-forbrugsudgifter_P.pdf
www.hm.com, www.zalando.dk, www.coop.dk. Januar 2020.
Briller
Oplysninger om almindelig udskiftning af briller til børn anvendes i forbindelse med vurdering af,
om en familie har merudgifter forbundet med barnets funktionsnedsættelse og omfanget af en
eventuel merudgift.
Der kan alene ydes dækning af merudgifter til udskiftning af briller, hvis barnet pga. sin funktionsnedsættelse gentagne gange ødelægger brillerne, og hvis det ikke er muligt med pædagogiske tiltag at ændre barnets adfærd eller på anden måde undgå ødelæggelsen af briller.
Det må forventes, at børns briller skal udskiftes hvert andet år i forbindelse med, at barnet udvikler
sig, og synsstyrken ændres, jf. www.forbrug.dk. Derudover må det ventes, at børns briller også almindeligvis i et vist omfang skal udskiftes eller repareres pga. generel ødelæggelse.
Priser på briller
Børn under 14 år 395 kr. pr. stk.
Unge fra og med 14 år 795 kr. pr. stk.
Kilde: www.louisnielsen.dk. Januar 2020.
Vask og tørring
Oplysninger om børnefamiliers normalforbrug af vask og tørring anvendes i forbindelse med vurdering af, om en familie har merudgifter som følge af barnets funktionsnedsættelse og hermed eventuelt omfanget af merudgiften.
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Normal vask
En husstand på 2,2 personer vasker ca. 270 vaske om året.
En person har behov for (270 vaske/2,2 personer) = 123 vaske årligt.
En person har behov for at få vasket (123 vaske/52 uger) = 2,4 vaske pr. uge
(www.avisen.dk/vask-toej-med-groen-fornuft-og-spar-penge_99802.aspx ).
En vaskemaskine har typisk en holdbarhed på 8,3 år, hvilket vil blive afskrevet fordelt på vaske pr.
uge i perioden. En vaskemaskine (Bedst i test, juni 2016) er gennemsnitsprisen på 4.985 kr.
(www.dr.dk/nyheder/penge/kontant/ekspert-vaskemaskiner-er-bygget-til-holde-kortere-tid).
Afskrivning på vaskemaskine fordelt pr. uger – 8,3 år = 431,5 uger
270 vaske pr. år af en husstand på 2,2 personer = 5,19 vaske pr. uge
4.985 kr.: 431,5 uger: 5,19 vaske pr. uge = 2,22 kr. afskrivning pr. vask.
Normal tørring
En husstand på 2,2 personer tørrer ca. 172 maskiner om året
En person har behov for (172 tørringer/2,2 personer) = 78 maskiner årligt
En person har behov for (78 maskiner/52 uger) = 1,5 pr. uge.
Kilde: www.bolius.dk/hvad-kan-du-spare-ved-at-toerre-toej-paa-toerrestativ-frem-for-i-toerretumbler-16134/.
Priser pr. vask og tørring
Som udgangspunkt antages det, at der ikke vil være merudgifter til ekstra vask og tørring i forbindelse med inkontinens, hvis den korrekte ble anvendes. Hvis et ældre barn ikke ønsker at anvende
ble, kan der i stedet for bleer ydes dækning af merudgiften til vådliggerlagen og ekstra vask.
Vask: 7,33 kr. pr. vask. Inklusive el, vaskemiddel, afskrivning og vand
Tørring: 6 kr. pr. tørring inkl. el.
Kilder:
www.bolius.dk/hvad-koster-det-at-bruge-en-vaskemaskine-3797 Januar 2020.
www.nyheder.tv2.dk/nyheder/article.php/id-70766581%3Ausynlige-priser%252C60062. Januar
2020.
Plejeartikler
I forbindelse med plejen af et barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller indgribende lidelse kan der være merudgifter til forskellige plejeartikler. Hvilke plejeartikler, der er
merudgifter til, afhænger af det enkelte barns plejebehov.

De oplyste priser vurderes at være tilsvarende i forhold til almindelige dagligvarebutikker.
Affaldsposer
Pakke á 20 stk.: 4,95 kr. pr. pakke ~ 0,25 kr. pr. stk.
Kilde: www.harald-nyborg.dk. Januar 2020.
Vådservietter
Pakke á 100 stk.: 10 kr. pr. pakke ~ 0,1 kr. pr. stk.
Kilde: www.nemlig.com. Januar 2020. Prisen vurderes til at være lige så gode som Rema1000, Xtra, Viebelle Comfort og Toujours i test:
www.kemi.taenk.dk/bliv-groennere/test-kemi-i-vaadservietter
Engangsvaskeklude
Pakke á 50 stk. 8,95 kr. pr. pakke ~ 0,18 kr. pr. stk.
Kilde: www.nemlig.com. Januar 2020.
Håndsprit
Flaske á 600 ml. 88 kr. pr. stk. ~ 0,15 kr. pr. ml.
Kilde: www.nemlig.com. Januar 2020.
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Engangshandsker
Engangshandsker, LDPE, medium.
Pakke á 100 stk. 75,08 kr. pr. pakke ~ 0,75 kr. pr. par
Kilde: www.abenaprivat.dk/Products.aspx?ProductGroupId=000612500270. Januar 2020.
Engangsunderlag/stiklagner
Abri-Soft Eco engangsunderlagen
40x60 cm: 1 pakke á 240 stk. 457,50 kr. ~ 1,91 kr. stk.
60x60 cm: 1 pakke á 25 stk. 69,00 kr. ~ 2,76 kr. stk.
60x75 cm: 1 pakke á 30 stk. 99,51 kr. ~ 3,32 kr. stk.
Abri-Bed Basic stiklagen, 2-lags
80x140 cm: 98,09 kr. á 25 stk. ~ 3,92 kr. pr. stk.
Kilde: Januar 2020. Priser vises uden fragt. Gratis fragt ved køb over 500 kr.
Engangslagner: www.abenaprivat.dk/Products.aspx?ProductGroupId=015001100020
Stiklagner: www.abenaprivat.dk/Products.aspx?ProductGroupId=015001100040
Vådliggerlagen
Som udgangspunkt antages det, at der ikke vil være merudgifter til vådliggerlagen og ekstra
vask i forbindelse med inkontinens, hvis den korrekte ble anvendes. Hvis der f.eks. er tale om
et ældre barn, der ikke ønsker at anvende ble, kan der i stedet for bleer ydes dækning af merudgiften til vådliggerlagen og ekstra vask.
Lagen 90 x 200 cm: 119 kr. stk. Årligt forbrug: 4 stk. Samlet merudgift 476 kr.
Kilde: www.ikea.com/dk/da/p/goekaert-vadliggerlagen-80281218/?gclid=EAIaIQobChMI35mlw4j05gIVEU0YCh2GdwblEAQYBCABEgK9pPD_BwE&gclsrc=aw.ds. Januar 2020.
Støvsugerposer
Som udgangspunkt antages det, at der ikke vil være merudgifter til støvsugerposer, da det varierer
fra årstidens snavs og er individuelt, hvad der bliver taget med inden døre. Hvis der f.eks. er tale
om et barn med særlig behov øget rengøring, kan der ydes dækning af merudgiften til støvsugerposer.
Normen for en alm. husstandsstøvsuger indeholder 4-liter pose, og det vurderes, at man bør skifte
pose 1 gang månedligt.
Pakke á 4-5 stk. 34,95 kr. pr. pakke ~ 8,73 kr. pr. stk.
Kilde: www.harald-nyborg.dk. Januar 2020.
Bleer
Oplysningerne om normalforbrug af bleer anvendes i forbindelse med vurderingen af, om en familie har merudgifter forbundet hermed, og af omfanget af en eventuel merudgift.
Aldersgrænsen for hvornår børn må forventes at være helt holdt op med at anvende ble, vurderes at være 4 år. Som udgangspunkt vil udgifter til bleer til børn under 4 år ikke være en merudgift efter Serviceloven § 41.
Aldersgrænsen er fastsat på baggrund af oplysninger fra www.sundhedsplejersken.dk. Her
fremgår det, at man ikke kan sige nogen bestemt alder, hvor børn er parate til at holde op med
at bruge ble, men at det typisk strækker sig fra knapt 2 år og op til 4 år.
Der kan i særlige tilfælde ydes dækning af merudgifter til børn under 4 år, hvis barnet pga. sin lidelse har behov for at få skiftet ble oftere i et væsentligt omfang end andre aldersvarende børn.
Omfanget af normalforbruget for mindre børn er individuelt, men normalforbruget skønnes til at
være omkring 5-6 bleer om dagen – dog flere, hvis der er tale om helt små børn.
Barnets vægt
3-6 kg. (str. 2 mini)
5-9 kg. (str. 3 midi)
7-16 kg. (str. 4 maxi)
10-18 kg. (str. 5 junior)
16-26 kg. (str. 6 bukseble)

Pakkepris og antal
20 kr. for 28 stk.
49 kr. for 56 stk.
53 kr. for 50 stk.
49 kr. for 30 stk.
49 kr. for 28 stk.
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Søndagsavisen.dk har testet forskellige blemærker og fandt, at de billige mærker var lige så gode
eller bedre end kendte mærker som Libero og Pampers. Der tages derfor i prisniveauet for bleer i
Aldi, som er de billigste. Priser fra Rema1000 tjekket i januar 2020. www.shop.rema1000.dk.
Hvis bleer fra Rema1000 ikke kan anvendes f.eks. pga. barnets størrelse/alder eller svær inkontinens, anvendes som udgangspunkt priser fra Abenaprivat - Abri-Form (www.abenaprivat.dk/Products.aspx?ProductGroupId=25030).
Navn, hoftevidde, sugeevne
XS2, 50-60 cm, 1400
S2, 60-85 cm, 1800
S4, 60-85 cm, 2200 (evt. natble)
M4, 70-110 cm, 3600 (evt. natble)
L2, 100-150 cm, 3100
L4, 100-150 cm, 4000

Pakkepris og antal
150 kr. for 32 stk.
169 kr. for 28 stk.
138 kr. for 22 stk.
138 kr. for 14 stk.
169 kr. for 22 stk.
138 kr. for 12 stk.

Stykpris
4,69 kr.
6,04 kr.
6,27 kr.
9,86 kr.
7,68 kr.
11,50 kr.

Bogstav står for størrelse, tal for sugeevne. Priser vises uden fragt. Gratis fragt ved køb over 500
kr.
Inkontinensunderbukser
Vaskbare inkontinensunderbukser er til let til middelsvær inkontinens. Normalforbruget forventes at
være 10 stk. årligt.
Drenge:
Abri-Gentleman: 155,19 kr. pr. stk. ~ 1.551,90 kr. pr. år
Sparede udgifter ift. alm. underbukser: 29,80 pr. stk. ~ 298 kr. pr. år
Samlet merudgift: 1.253,90 kr. pr. år
Kilde, januar 2020:
www.abenaprivat.dk/ProductSearch.aspx?Search=Trusse+Abri-gentleman
www2.hm.com/da_dk/productpage.0589521006.html
Piger:
Abri-Lady: 139,38 kr. pr. stk. ~ 1.393,08 kr. pr. år
Sparede udgifter til alm. trusser: 25,80 kr. pr. stk. ~ 258 kr. pr. år
Samlet merudgift 1.135,08 kr. pr. år
Kilde, januar 2020:
www.abenaprivat.dk/ProductSearch.aspx?Search=abri-lady
www2.hm.com/da_dk/productpage.0561307010.html
Kilde: www.abenaprivat.dk/ProductSearch.aspx?Search=Bukseble+Abri-flex. Januar 2020. Abri-flex
1 = let/middel inkontinens, 3 = svær inkontinens.
Typiske merudgifter – takster
Her kan du finde eksempler på forbrugs- og prisoplysninger, som indgår i beregningen af forskellige
typiske merudgifter.
Fedtcremer
Normalt vil lidelser som børneeksem ikke være omfattet af personkredsen efter serviceloven § 41
og § 42, da der typisk ikke vil være tale om en indgribende lidelse.
Svære tilfælde af børneeksem og lignende hudlidelser kan dog i særlige tilfælde være omfattet af
personkredsen.
Locobase fedtcreme 70 % fedtprocent: 350 g. 124,95 kr. eller 0,35 kr. pr. g.
Matas babysalve 100 % fedtprocent: 37,95 kr. for 100 ml. eller 0,37 kr. pr. ml.
Kilde:
www.mecindo.dk
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www.matas.dk/matas-striber-baby-salve-100-ml?shopping_product_id=731138&gclid=EAIaIQobChMIz-O7nJP25gIVwsAYCh0BewntEAQYBSABEgI3bvD_BwE. Januar 2020.
Diabeteskost
De anslåede månedlige merudgifter til diabeteskost vises for børn 0-14 år og 15-18 år i forskellige
energiintervaller (med/uden specialvarer).
Merudgifterne vises med fratrukne udgifter til anbefalet normalkost.
Energiinterval (kJ) for børn fra til og med 14 år
≤ 6.999
176 kr. (med specialvarer) / 90 kr. (uden specialvarer)
7.000-8.999
214 kr. / 98 kr.
9.000-10.999 249 kr. / 105 kr.
≥ 11.000
299 kr. / 126 kr.
Energiinterval (kJ) for diabeteskost for børn fra 15 år
≤ 8.999
161 kr. / 89 kr.
9.000-10.999 147 kr. / 57 kr.
≥ 11.000
176 kr. / 68 kr.
Kilde: www.diabetes.dk/media/11199238/merudgifter_til_diabetesmad.pdf. Januar 2020.
Kræsekost
Månedlig merudgift: 400 kr. Udgift er skønsmæssigt fastsat, januar 2020.
Cøliaki-kost
Merudgiften er beregnet ud fra et normal energibehov for den tilsvarende aldersgruppe. Er barnet/den unge sengeliggende, meget stillesiddende, dyrker sport eller sport på eliteplan, skal energibehovet beregnes individuelt.
Piger/drenge (merudgift pr. måned)
2-5 år:
438 kr.
6-9 år:
577 kr.
Piger
10-13 år:
14-17 år:

699 kr.
842 kr.

Drenge
10-13 år:
14-17 år:

740 kr.
915 kr.

Kilde: www.coeliaki.dk/fileadmin/coeliaki/Sekretariat/Om_coeliaki/Merudgiftsberegning/Vejl.MUB16_01.07.2016.pdf. Januar 2020.
Cykel
Særlige cykler skal som udgangspunkt søges som hjælpemiddel, jf. § 112 (via borger.dk), hvis cyklen skal benyttes til selvstændig transport.
Hvis barnet/den unge ikke kan transportere sig selvstændigt, men har brug for en, der følger barnet
og/eller træder cyklen (herunder tandemcykel), vil der altid være tale om en vurdering efter bestemmelserne om merudgifter jf. Servicelovens § 41. Ved dækning af merudgifter til en specialcykel
skal der ske en modregning af udgiften til en normal cykel.
Kilde: På www.bilka.dk kan man købe cykler til indenfor nedenstående prisniveau.
Alder 2-4 år: 799 kr.
Alder 5-10 år:1.299 kr.
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