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Du som förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan 

ansöka om Omvårdnadsbidrag om ditt barn har ett utökat 

behov av omvårdnad och tillsyn. 

Förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan också 

ansöka om Merkostnadsersättning om det blir merkostnader 

till följd av barnets funktionsnedsättning. 

Även den som likställs med förälder kan ansöka.  

Två föräldrar kan ansöka och beviljas Omvårdnadsbidrag och 

Merkostnadsersättning för ett barn med funktionsnedsättning.  

Om det finns ett beslut om vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag 

för barnet, har föräldrarna rätt till förkortad arbetstid. 

Omvårdnadsbidrag och Merkostnadsersättning söks hos FK, 

Försäkringskassan. Ansökan sker via Mina sidor på fk.se. 

Det behöver skickas ett läkarutlåtande till Försäkringskassan 

som styrker barnets funktionsnedsättning- 

En handläggare vid FK utreder omvårdnadsbehovet och/eller 

merkostnaderna via ett samtal med den sökande. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Den 1 januari 2019 ersattes det tidigare Vårdbidraget med 

Omvårdnadsbidrag och Merkostnadsersättning. För den som har beviljats 

vårdbidrag innan 31 december 2018 finns övergångsbestämmelser som 

innebär att man behåller sitt vårdbidrag så länge som det står i beslutet 

eller tills Försäkringskassan omprövar beslutet. 

Omvårdnadsbidrag  
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kan beviljas på en av fyra nivåer som beror på barnets totala 
behov av omvårdnad och tillsyn.  

 Det extra behovet som är till följd av 
funktionsnedsättningen kan vara vissa 
vårdinsatser som du har och som är utöver 
normalt föräldraansvar,  

 praktisk hjälp i vardagen med tex läxläsning 
och extra träning,  

 tid för att aktivera och motivera,  

 skapa och upprätthålla rutiner och struktur,  

 stöd för kommunikation och samspel.  

Rätten till ersättning baseras enbart på barnets behov av 
omvårdnad och tillsyn.  

Omvårdnadsbidraget är skattepliktigt.                                . 

Merkostnadsersättning  

kan beviljas på en av fem nivåer som beror på hur stora 
merkostnader du har för ditt barn. 

För att få merkostnadsersättning ska du 2019 ha 
merkostnader på minst 11 625 kronor per år.  

Rätten till ersättning baseras enbart på de skäliga 
merkostnader du som förälder har till följd av ditt barns 
funktionsnedsättning.  

Merkostnadsersättningen är inte skattepliktig. 

Pedagogisk hörselvård  
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barn och ungdom 0-19 år 
 
Här når du oss: 

 Via 1177 Vårdguidens e-tjänster på Pedagogisk hörselvårds 

sida på 1177.se, eller via www.1177.se/e-tjanster 

 Telefonsvarartjänst: 010-249 21 29  

(måndag-fredag 08:00-12:00)  

 E-post: phv@regiondalarna.se  

 Sms: 073-123 01 20 20 

Vi har inte möjlighet att garantera sekretess och säkerhet via sms 

och e-post  

Besöksadress: Skomakargatan 22, Borlänge 
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