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Merudgifter (Serviceloven § 41) 
 

Formål  
Formålet med ydelsen er at medvirke til:  

1. At børn og unge med funktionsnedsættelse kan forblive i familien og dermed undgå anbringelse på 

institution eller lignende, såfremt hensynet til barnets bedste tilsiger dette.  

2. At familien kan leve så normalt som muligt på trods af og med barnets / den unges nedsatte 

funktionsevne eller den kroniske/langvarige lidelse.  

3. At hindre at barnets / den unges nedsatte funktionsevne eller kroniske / langvarige lidelse 

forværres eller får andre og mere alvorlige følger.  

4. At tilgodese, at børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og 

med indgribende kroniske eller langvarige lidelser har nogle særlige behov, som kan give 

merudgifter ved forsørgelsen.  

Bestemmelsen giver således hjemmel til at dække de udgifter, som familien ikke ville have haft, hvis 

barnet/den unge ikke havde haft en nedsat funktionsevne eller en kronisk/langvarig lidelse. Den 

nødvendige merudgift er således differencen mellem den udgift, forældrene har ved forsørgelsen af det 

handicappede barn og forsørgelsesudgiften for et ikke-handicappet barn. Der foretages altid en individuel 

helhedsvurdering ud fra barnets funktionsnedsættelse og behov.  

Det er den samlede nedsættelse af funktionsevnen, der skal lægges til grund ved vurderingen af, om et 

barn er omfattet af personkredsen og har ret til merudgifter. Et barn med flere lidelser behøver således 

ikke være omfattet af målgruppen for hver enkelt lidelse for, at merudgifter ved forsørgelsen af barnet i 

hjemmet kan dækkes. Det er den samlede funktionsevne, der skal være betydeligt nedsat eller indgribende. 

Det er dog en forudsætning, at den enkelte lidelse, og den deraf følgende nedsættelse af funktionsevnen, 

er varig, langvarig eller kronisk, og at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne, samt 

at der er tale om nødvendige merudgifter ved forsørgelsen af barnet i hjemmet.  

Se ankestyrelsens principafgørelse: C- 92-12: om nødvendige merudgifter - børn - personkreds – 

funktionsevnevurdering 

Om takstbladet 
Nedenstående er de priser, der anvendes, når der udarbejdes et overslag over de sandsynliggjorte 

merudgifter. Nogle af taksterne anvendes i forbindelse med fratræk for normaludgiften, mens andre 

takster vedrører udgifter, som andre børnefamilier ikke har. 

Listen af udgifter er på ingen måde udtømmende. Vi tager altid udgangspunkt i det ansøgte, og hver en 

afgørelse vil afspejle en konkret og individuel sagsbehandling. 

Takstbladet reflekterer kun de hyppigste ansøgte merudgifter. 

Takstbladet vil blive opdateret en gang om året.  
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Transport og befordring 
 

Befordring Offentligt transport: Rejsekort 

Antal zoner 2 3 4 5 6 7 

Pris 16,- kr. 21,- kr. 27,- kr. 33,- kr. 39,- kr. 44,- kr. 

Antal zoner 8 9 10 11 12 13 

Pris 49,- kr. 55,- kr. 61,- kr. 67,- kr. 77,- kr. 87,- kr. 

Antal zoner 14 15 16 17 18 19 

Pris 94,- kr. 100,- kr. 107,- kr. 112,- kr. 117,- kr. 121,- kr. 

Antal zoner 20 21 22 23 24 25 

Pris 125,- kr. 128,- kr. 131,- kr. 134,- kr. 137,- kr. 139,- kr. 

Antal zoner 26 27 28 29 30  

Pris 143,- kr. 146,- kr. 149,- kr. 153,- kr. 156,- kr.  

OBS. Børn og unge (0-15 år) rejser til halv pris af overstående takster. 
https://dinoffentligetransport.dk/zoner-og-priser/priser/ 

  

Befordring bil Pr. km. 

Brændstof 0,69 kr. 

Dæk 0,18 kr. 

Vedligeholdelse 0,84 kr. 

Værditab 0,25 kr. 

Ialt 1,96 kr. 

Beregningsgrundlaget for Skatterådet fastsættelse af befordringssatser for 2020. 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1166 

 

  

https://dinoffentligetransport.dk/zoner-og-priser/priser/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1166
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Tøj og beklædning 
 

Beklædningsgenstande Alders og niveau for merudgift pr. stk. 

0-5 år. 6-12 år. 13-18 år. 

Normalforbrug 
om året 

Pris pr. 
stk. 

Normalforbrug 
om året 

Pris pr. 
stk. 

Normalfor
brug om 

året 

Pris pr. 
stk. 

Hagesmække 5 stk. 25,- kr. 0 stk. - 0 stk. - 

Bodystocking 20 stk. 50,- kr. 0 stk. - 0 stk. - 

Underbukser 20 stk. 15,- kr. 20 stk. 20,- kr. 20 stk. 20,- kr. 

Undertrøje / Toppe 20 stk. 35,- kr. 20 stk. 35,- kr. 10 stk. 40,- kr. 

T-shirts og lign. 20 stk. 70,- kr. 10 stk. 80,- kr. 10 stk. 80,- kr. 

Langærmet bluser / 
skjorter 

7 stk. 80,- kr. 7 stk. 80,- kr. 7 stk. 80,- kr. 

Lange Bukser 10 stk. 100,- kr. 10 stk. 150,- kr. 5 stk. 200,- kr. 

Kjoler/nederdel 5 stk. 80,- kr. 5 stk. 100,- kr. 5 stk. 130,- kr. 

Korte bukser 4 stk. 80,- kr. 4 stk. 100,- kr. 4 stk. 120,- kr. 

Sportstøj 1 stk. 200,- kr. 2 stk. 200,- kr. 2 stk. 200,- kr. 

Fritidsdragt 0 stk. - 1 stk. 200,- kr. 1 stk. 200,- kr. 

Badebukser/-dragt 2 stk. 70,- kr. 2 stk. 80,- kr. 2 stk. 80,- kr. 

Vinterjakke/flyverdragt 2 stk. 300,- kr. 1 stk. 400,- kr. 1 stk. 400,- kr. 

Sommerjakke 2 stk. 200,- kr. 1 stk. 200,- kr. 1 stk. 250,- kr. 

Overgangsjakke/tyk 
trøje 

1 stk. 200,- kr. 1 stk. 250,- kr. 1 stk. 300,- kr. 

Regntøj 1 stk. 200,- kr. 1 stk. 300,- kr. 1 stk. 400,- kr. 

Hue, vanter, 
halstørklæde 

2 stk. 100,- kr. 2 stk. 150,- kr. 1 stk. 150,- kr. 

Strømper 20 stk. 10,- kr. 20 stk. 10,- kr. 20 stk. 10,- kr. 

Strømpebukser/leggins 10 stk. 40,- kr. 10 stk. 40,- kr. 10 stk. 40,- kr. 

Nattøj 6 stk. 100,- kr. 3 stk. 100,- kr. 0 stk. - 

Daglige sko 4 stk. 200,- kr. 4 stk. 250,- kr. 4 stk. 300,- kr. 

Vintersko/støvler 1 stk. 350,- kr. 1 stk. 350,- kr. 1 stk. 400,- kr. 

Sandaler 1 stk. 250,- kr. 1 stk. 300,- kr. 1 stk. 350,- kr. 

Gummistøvler 1 stk. 150,- kr. 1 stk. 150,- kr. 1 stk. 150,- kr. 

Hjemmesko 1 stk. 80,- kr. 1 stk. 80,- kr. 1 stk. 80,- kr. 

Der findes ikke oplysninger om normalforbruget af forskellige beklædningsgenstande eller antallet af 
sko. Normalforbruget er derfor skønnet på baggrund af en undersøgelse fra Rockwool Fondens 
Forskningsenhed om børnefamiliers udgifter til beklædning og fodtøj, og oplysninger om 
omfanget af normal vask. 
https://www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2016/11/104896_Minimumsbudget-for-
forbrugsudgifter_P.pdf 
Priserne er fundet på www.hm.dk og www.bilka.dk  

 

  

https://www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2016/11/104896_Minimumsbudget-for-forbrugsudgifter_P.pdf
https://www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2016/11/104896_Minimumsbudget-for-forbrugsudgifter_P.pdf
http://www.hm.dk/
http://www.bilka.dk/
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Briller 

0-14 år 395 kr. pr. stk. 

14-18 år 795 kr. pr. stk. 

Du kan her se de prisoplysninger, som vi anvender, når vi skal udarbejde 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. 
Priser fra https://www.louisnielsen.dk/briller/bornebriller.  

 

Vask og tørring 
 

Vask 

Normalforbrug vask 2,2 vaske pr. person pr. uge 

Pris pr. ekstra vask. 4,91 kr. 

En husstand på 2,2 personer vasker ca. 253 maskiner tøj pr. år (600 kg). 
En person har behov for gennemsnitligt at få vasket (600 kg/2,2 personer) = 273 kg tøj årligt. 
En person har behov for (253 vaske/2,2 personer) = 115 vaske årligt. 
En person har behov for at få vasket (115 vaske/52 uger) = 2,2 vaske pr. uge 
 
Et gennemsnitligt forbrug for at vaske 600 kg tøj årligt (fordelt på 253 maskiner pr. år) er ca. 200 
kWh. 
 
Det betyder, at der bruges 0,79 kWh pr. vask som koster 2,295 kr. pr. kWh, inkl. Afgifter. 
2,295 kr. pr. kWh * 0,79 kWh = 1,81 kr.  
 
Sæbe koster ca. 0,66 kr. pr. maskine, når det billigste vaskemiddel fra Netto eller Aldi benyttes. 
Der bruges ca. 40 liter vand til en pris á 0,06098 kr. pr. liter, i alt kr. 2,44 kr. pr. maskine. 
 
Den samlede udgift pr. maskine er således, 1,81 kr. + 0,66 kr. + 2,44 kr. = 4,91 kr. 
Oplysningerne stammer fra Energistyrelsen, SEAS-NVE, Netto og Aldi. 

 

Tørring 

Normalforbrug tørring 1,4 tørringer pr. uge 

Pris pr. ekstra vask. 4,13 kr. 

En husstand på 2,2 personer tørrer ca. 156 maskiner tøj årigt. 
En person har behov for gennemsnitligt at få tørret (156 maskiner/2,2 personer) = 70,9 maskiner 
En person har behov for at få tørret (70,9 maskiner/ 52 uger) = 1,4 maskiner pr. uge. 
En tørretumbler af energimærket A+ eller A++ bruger 1,8 kWh pr. tørring. 
 
Det betyder, at der bruges 1,8 kWh á 2,295 kr. pr. kWh, inkl. afgifter, i alt kr. 4,13. 
Oplysningerne stammer fra Energistyrelsen og SEAS-NVE. 

  

https://www.louisnielsen.dk/briller/bornebriller
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Hygiejne og plejeartikler 
 

Udgangspunktet er, at der fremsendes blebevilling til Abena, når der er konstateret en merudgift i 

forbindelse hermed, og hvis forældrene ønsker dette. Såfremt forældrene selv ønsker at sørge for indkøbet, 

benyttes nedenstående takster. 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 

udgangspunkt i prisniveauet for bleer i Aldi, som er de billigste. Priser fra Aldi (Vibelle) og Rema1000 (for de 

større børn). 

 

Barnets vægt Pakkepris i kr Antal Stykpris i kr. 

3-6 kg./4-9 kg. Mini/Midi 79,95 90 0,89 

7-18 kg., Max 85,50 80 1,07 

11-25 kg., Junior 85,50 70 1,22 

15-30 kg., str. XL 54 40 1,35 

10-18 kg., Blebukser 54 30 1,80 

13-20 kg., Blebukser 73,95 42 1,76 

16-26 kg., Blebukser 54 28 1,93 

 

Hvis bleer fra Aldi ikke kan anvendes, f.eks. pga. barnets størrelse/alder eller svær inkontinens, anvendes 

som udgangspunkt priser fra Abenaprivat - Abri-Form. Abena Privat 

Ble Model Hoftevidde, 
cm. 

Sugeevne Pakkepris i kr. Antal Stk. pris i kr. 

XS2 50-60 1400 150 32 4,69 

S2 60-85 1800 169 28 6,04 

S4 60-85 2200 138 22 6,27 

M4 70-110 3600 138 14 9,86 

L2 100-150 3100 169 22 7,68 

L4 100-150 4000 138 12 11,50 

Bogstav står for størrelse, tal for sugeevne. Prisen er uden leveringsomkostninger, da dette ikke 
faktureres ved køb over kr. 500,-Ved køb under kr. 500,- faktureres kr. 40,- pr. ordre for 
leveringsomkostninger. 

 

Inkontinens underbukser Pris for 10 stk., i kr. Stykpris, i kr. 

Abri-Gentleman 1551,90 155,19 

Sparet udgifter til underbukser 200 20 

Samlet merudgift 1351,09 135,11 

 

Abri-Lady 1393,80 139,38 

Sparet udgifter til underbukser 200 20 

Samlet merudgift 1193,08 119,31 

Inkontinensunderbukser til let til middelsvær inkontinens. 
Pris fra Abena Privat – vaskbar. Normalforbrug 10 stk. årligt. 
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Affaldsposer Pris pr. pakke Pris pr. stk 

Pakke á 90 stk. 9,50 kr. 0,11 kr. 

Kilde: https://www.nemlig.com/affaldsposer-15-l-5022091  
 

Vådservietter Pris pr. pakke Pris pr. stk 

Pakke á 100 stk. 9,95 kr. 0,10 kr. 

Kilde: https://www.nemlig.com/vaadservietter-5025723 
 

Engangsvaskeklude Pris pr. pakke Pris pr. stk 

Pakke á 50 stk. 8,95 kr. 0,18 kr. 

https://www.nemlig.com/skumvaskeklude-5029235 

 

Håndsprit Pris pr. flaske Pris pr. ml. 

Flaske á 250ml 34,95 kr. 0,14 kr. 

Kilde: https://www.nemlig.com/haandsprit-gel-5021168 
 

Engangshandsker (One size) Pris pr. pakke Pris pr. stk 

Pakke á 50 stk. 39,95 kr. 0,80 kr. 

Kilde: https://www.nemlig.com/engangshandsker-one-size-5038870 

 

Engangsunderlag Pris pr. pakke Pris pr. stk 

Abena Abri-Soft Classic, 60x40cm á 240 stk. 586,- kr. 2,44 kr. 

Abena Abri-Soft Classic, 60x60cm á 100 stk. 276,- kr. 2,76 kr. 

Abena Abri-Soft Classic, 75x60cm á 120 stk. 396,- kr. 3,3 kr. 

Abena Abri-Soft Classic, 90x60cm á 100 stk. 486,- kr. 4,86 kr. 

Kilde: https://www.abenaprivat.dk/Products.aspx?ProductGroupId=250400001000015140 
 

  

https://www.nemlig.com/affaldsposer-15-l-5022091
https://www.nemlig.com/vaadservietter-5025723
https://www.nemlig.com/skumvaskeklude-5029235
https://www.nemlig.com/haandsprit-gel-5021168
https://www.nemlig.com/engangshandsker-one-size-5038870
https://www.abenaprivat.dk/Products.aspx?ProductGroupId=250400001000015140
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Cremer 
 

Pristakster for fedtcremer 

Normalt vil lidelser som børneeksem ikke være omfattet af personkredsen efter servicelovens § 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 

175 kr. pr. 350g 0,5 kr. pr. g eller 0,4 kr. pr. ml. 

Baby Salve uden Parfume 38 kr. pr. 100 ml. 0,48 kr. pr. g eller 0,38 kr. pr. ml. 

Priserne er fundet på: www.matas.dk 
 

Forbrug af fedtcreme og hormoncreme fordelt på alder og pr. indsmøring 

Kropsdele 0-1 år 1-7 år 8-16 år 17 år + 

Gram ml. Gram ml. Gram ml. Gram ml. 

Ansigt og hals 0,5 0,63 0,5 0,63 1 1,25 1,25 1,56 

Hænder 0,25 0,31 0,5 0,63 0,5 0,63 1 1,25 

Arme 0,75 0,94 1 1,25 1,5 1,88 3 3,75 

Fødder 0,25 0,31 0,5 0,63 1,25 1,56 1 1,25 

Ben 0,63 0,79 2 2,5 3,25 4,01 6 7,5 

Bryst og mave 0,75 0,94 1 1,25 2,25 2,81 3,5 4,38 

Ryg 0,75 0,94 1 1,25 2,25 2,81 3,5 4,38 

Hele kroppen 4 5 7 8 12 15 20 24 

Årligt forbrug af fedtcreme ved 1 
indsmøring af hele kroppen dagligt 

1460 1825 2555 2920 4380 5475 7300 8760 

Årligt forbrug af fedtcreme ved 2 
indsmøringer af hele kroppen 
dagligt 

2920 3650 5110 5840 8760 10950 14600 17520 

1 g. fedtcreme svarer til ca. 1,25 ml. fedtcreme 
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Mad og særkost 
 

Kost – Normaludgifter 

Voksne Børn 

Kr. 80,- pr. døgn for fuld kost 
Kr. 65,- pr. døgn for 2 måltider 
Kr. 40,- år- døgn for 1 måltid 

Kr. 53,- pr. døgn for fuld kost 
Kr. 43,- pr. døgn for 2 måltider 
Kr. 26,5 pr. døgn for 1 måltid 

Oplysninger stammer fra SKAT. 
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234834  

Udgiften er fastsat på baggrund af KL´s takst 
for kost til anbragte børn på ferie hos forældrene. 
(53,- kr. pr. døgn). Der findes ikke takster for et 
eller to måltider. Beløbet er således beregnet ud 
fra den samme % forskel som er gældende for 
SKATS måltidstakster. Henholdsvis 81,25% og 50%. 

 

Cøliaki Kost 

Køn Piger / Drenge Piger Drenge 

 2-5 år 6-9 år 10-13 år 14-17 år 10-13 år 14-17 år 

Energibehov 5300 KJ 6900 KJ 8600 KJ 9800 KJ 9300 KJ 11800 KJ 

Merudgifter/md 438 kr. 577 kr. 699 kr. 842 kr. 740 kr. 915 kr. 

Oplysningerne er fra Cøliakiforeningens beregninger af merudgiften: 
https://coeliaki.dk/wp-content/uploads/2019/11/Vejledende-merudgifter-01.07.2016.pdf 

Diabetes kost 

Anslåede merudgifter til diabetesmad for børn (≤ 14 ÅR) 

Energiinterval (kJ) Med specialvarer Uden specialvarer 

≤ 6.999 176 kr. pr. mdr. 90 kr. pr. mdr. 

7.000-8.999 214 kr. pr. mdr. 98 kr. pr. mdr. 

9.000-10.999 249 kr. pr. mdr. 105 kr. pr. mdr. 

11.000- 299 kr. pr. mdr. 126 kr. pr. mdr. 

Anslåede merudgifter til diabetesmad for voksne (15 ÅR +) 

Energiinterval (kJ) Med specialvarer Uden specialvarer 

≤ 8.999 161 kr. pr. mdr. 89 kr. pr. mdr. 

9.000-10.999 147 kr. pr. mdr. 57 kr. pr. mdr. 

11.000- 176 kr. pr. mdr. 68 kr. pr. mdr. 

Druesukker og juice 80,- kr. pr. mdr. 

Oplysningerne er fra diabetesforenings anslåede merudgifter: 
https://diabetes.dk/media/11199238/merudgifter_til_diabetesmad.pdf  

 

Energiberiget kost 

Månedlig merudgift Kr. 404,- 

Udgiften er skønsmæssigt fastsat 
 

Kræsekost 

Månedlig merudgift 400,- kr. 

Udgiften er skønsmæssigt fastsat. 
 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234834
https://coeliaki.dk/wp-content/uploads/2019/11/Vejledende-merudgifter-01.07.2016.pdf
https://diabetes.dk/media/11199238/merudgifter_til_diabetesmad.pdf
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Laktoseintolerance 

Alder: Fra 1 år Anbefalet 
dagligt indtag af mælk 

Daglig Udgift 
 

Månedlig 
udgift, kr. 

Årlig udgift 

500 ml 1,225 kr. 37,25 kr. 447 kr. 

Priser på almindelig og laktosefri mælk er fastsat på baggrund af prisoplysninger fra www.nemlig.com 
ved opslag i 2020. Heraf fremgår, at en liter Arla minimælk koster 9,50 kr. og Arla Lactose fri minimælk 
koster 11,95 kr. En difference på 2,45 kr. 
Fødevareministeriet anbefaler, at børn får ca. ½ liter mælk om dagen. 
Kilde: https://altomkost.dk/fakta/mad-og-drikke/drikkevarer/  

 

Allergi Drenge og piger Piger Drenge 

0-3 år 
5400 KJ 

4-6 år 
7100 KJ 

7-10 år 
8200 KJ 

11-14 år 
8400 KJ 

15-18 år 
9000 KJ 

11-14 år 
8400 KJ 

15-18 år 
9000 KJ 

Uden 
Mælk 

305 kr. 320 kr. 305 kr. 380 kr. 400 kr. 365 kr. 425 kr. 

Uden 
hvede, 
rug, byg 
og havre. 

245 kr. 340 kr. 415 kr. 405 kr. 435 kr. 510 kr. 590 kr. 

Uden æg 140 kr. 145 kr. 130 kr. 140 kr. 150 kr. 140 kr.  155 kr. 

Kilde: https://dinhverdag.astma-allergi.dk/documents/12001/103128/Merudgifter-kost-
2020.pdf/b74a0661-992b-4a9d-a313-f0ed48fa583b  

 

Højt hydrolyseret modermælkserstatning 

Barnets alder Merudgift efter tilskud fra grøn recept 

0-1 mdr. 427,45 kr. 

1-2 mdr. 563,46 kr. 

2-3 mdr. 595,55 kr. 

3-4 mdr. 676,15 kr. 

4-5 mdr. 652,84 kr. 

5-6 mdr. 707,24 kr. 

6 mdr. 652,84 kr. 

9 mdr. 582,89 kr. 

10 mdr. 505,17 kr. 

11 mdr. 388,59 kr. 

1 år + 272,02 kr. 

Samlede merudgifter det første år 6023,20 kr. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at spædbørn ammes fuldt ud til de er 6 måneder. Delvis amning anbefales 
til 12 måneder. Merudgiften til højt hydrolyseret modermælkserstatning er således en nødvendig 
merudgift i barnets første 12 måneder. Merudgiften udgør egenbetalingen til HH MME efter 
tilskud fra grøn recept. 
 
Oplysningerne er fra Astma og Allergi Danmark: http://allergi.astma-allergi.dk/tilskud-til-din-allergi  
Tallene ovenfor er fratrukket en pris på almindelig modermælkserstatning – tallene ovenfor udgør altså 
en ”ren” merudgift. 

 

https://altomkost.dk/fakta/mad-og-drikke/drikkevarer/
https://dinhverdag.astma-allergi.dk/documents/12001/103128/Merudgifter-kost-2020.pdf/b74a0661-992b-4a9d-a313-f0ed48fa583b
https://dinhverdag.astma-allergi.dk/documents/12001/103128/Merudgifter-kost-2020.pdf/b74a0661-992b-4a9d-a313-f0ed48fa583b
http://allergi.astma-allergi.dk/tilskud-til-din-allergi
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Sondemad Egenbetaling pr. døgn 

Ernæring alene ved sondemad når barnet er 
mellem 0 – 4 år 

Kr. 26,5 pr. døgn for 1 måltid 

Ernæring alene ved sondemad når barnet er mellem 
5 – 11 år 

Kr. 43,- pr. døgn for 2 måltider 

Ernæring alene ved sondemad når barnet er mellem 12 – 18 år Kr. 53,- pr. døgn for fuld kost 

Alm. kost med supplering af sondemad Kr. 43,- pr. døgn for 2 måltider 

Primær ernæring ved sondemad når barnet er 
mellem 0 – 11 år 

Kr. 26,5 pr. døgn for 1 måltid 

Primær ernæring ved sondemad når barnet er 
mellem 12 – 18 år 

Kr. 26,5 pr. døgn for 1 måltid 

Udgiften er fastsat på baggrund af KL´s takst for kost til anbragte børn på ferie hos forældrene. (53,- kr. 
pr. døgn). Der findes ikke takster for et eller to måltider. Beløbet er således beregnet ud fra den samme 
% forskel som er gældende for SKATS måltidstakster. Henholdsvis 81,25% og 50%. 
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Medicin 
 

Sats for medicintilskud pr 1. januar 2020: 

Tilskudsgrænser Tilskudsprocent 

0 – 995 0 pct. 

995 – 1.655 50 pct. 

1.655 – 3.590 75 pct. 

3.590 – 19.465 85 pct. 

> 19.465  100 pct. 

Egenbetalingsloft: 4.190 kr. - dvs. at du automatisk får 100 % tilskud til medicin, når du selv har betalt 
4.190 kr. 
 
OBS: Medicin som f.eks. panodil, movicol, skal det afklares med lægen om der kan søges om grøn recept, 
således at egenbetalingen og hermed merudgiften kan nedsættes i forhold til overstående 
tilskudsprocenter. 
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Insulin - Egenbetaling pr. år 

Insulin enheder pr. døgn Insulin pris pr. år Egenbetaling Børn kr. pr. år 
5 602,25 kr. 602,25 kr. 

10 1.204,50 kr. 1.099,75 kr. 

15 1.806,75 kr. 1.362,94 kr. 

20 2.409,00 kr. 1.513,50 kr. 

25 3.011,25 kr. 1.664,06 kr. 

30 3.613,50 kr. 1.812,28 kr. 

35 4.215,75 kr. 1.902,61 kr. 

40 4.818,00 kr. 1.992,95 kr. 

45 5.420,25 kr. 2.083,29 kr. 

50 6.022,50 kr. 2.173,63 kr. 

55 6.624,75 kr. 2.263,96 kr. 

60 7.227,00 kr. 2.354,30 kr. 

65 7.829,25 kr. 2.444,64 kr. 

70 8.431,50 kr. 2.534,98 kr. 

75 9.033,75 kr. 2.625,31 kr. 

80 9.636,00 kr. 2.715,65 kr. 

85 10.238,25 kr. 2.805,99 kr. 

90 10.840,50 kr. 2.896,33 kr. 

95 11.442,75 kr. 2.986,66 kr. 

100 12.045,00 kr. 3.077,00 kr. 

105 12.647,25 kr. 3.167,34 kr. 

110 13.249,50 kr. 3.257,68 kr. 

115 13.851,75 kr. 3.348,01 kr. 

120 14.454,00 kr. 3.438,35 kr. 

125 15.056,25 kr. 3.528,69 kr. 

130 15.658,50 kr. 3.619,03 kr. 

135 16.260,75 kr. 3.709,36 kr. 

140 16.863,00 kr. 3.799,70 kr. 

145 17.465,25 kr. 3.890,04 kr. 

150 18.067,50 kr. 3.980,38 kr. 

155 18.669,75 kr. 4.070,71 kr. 

160 19.272,00 kr. 4.161,05 kr. 

165 19.874,25 kr. 4.190,00 kr. 

170 20.476,50 kr. 4.190,00 kr. 

175 21.078,75 kr. 4.190,00 kr. 

Overstående tabel er vejledende og er en gennemsnitspris på de mest almindelige insulintyper. 
Visse insulintyer er dyrere, det gælder f.eks. Lantus og Levemir. Er der brug for de dyrere insulintyper kan 
tallene i tabellen ikke anvendes. Tabellen kan heller ikke anvendes, hvis der er tale om anden medicin 
end insulin, f.eks. kolesterolsænkende præparater eller lignende. I disse tilfælde er det nødvendig at 
sandsynliggøre merudgifterne f.eks. ved at gemme apotekerkvitteringer og/eller skaffe udskrifter fra 
apoteket over købet. 
 
Bemærk også, at tabellen ikke tager højde for spild af insulin. Ved spild forstås ”luftskud” og rester, der 
ikke kan udnyttes. Der skal derfor lægges et vist antal enheder til, f.eks. 2 enheder pr. 
injektion. 
 
Gennemsnitlig pris pr. insulinenhed: 0,33 kr. 
Excelformel: =HVIS(B4<=995;B4;HVIS(B4<=1655;(B4-995)*0,5+995;HVIS(B4<=3590;(B4-
1655)*0,25+1325;HVIS(B4<=19465;(B4-3590)*0,15+1808,75;HVIS(B4<=19466;4190;4190))))) 
”B4” er insulin pris pr. år, som er fundet ved at sige: Enhedspris * Enheder pr. døgn * 365 dage 
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Fritid og aktiviteter 
 

Institution Pris pr. måned 

Dagpleje 3.403,- kr. 

Vuggestue 3.265,- kr. 

Børnehave 1.834,- kr. 

SFO 1.646,- kr. 

Fritidsklub (4. til 7. klasse) 473,- kr. 

Oplysningerne stammer fra Brøndby Kommune: 
https://www.brondby.dk/Borger/Familie-og-boern/Dagtilbud/Godt-at-vide-om-dagtilbud-i-
Broendby.aspx 
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