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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. 

Minimumsbeløb § 41: 4.752 kr. (2017 takst) 

Medicin: Har du en årlig egenbetaling (2017) på mere end kr. 3.955,-, til medicin, får du kronikertil-
skud bevilget af apoteket. Med en sådan bevilling får du 100 % tilskud til yderligere medicinudgifter.  

 

Befordring 

Midttrafik – gælder for rejser i bus og tog 

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 

12 – 15 år Børnebillet  

16 år og 
ældre 

Voksenbillet 

 Benyttes rejsekort henvises til www.dsb.dk 

For at se billetpris: https://www.midttrafik.dk/priser-og-billetter.aspx  

 
 

 
Søndagsavisen.dk har testet buksers holdbarhed og fandt, at de billige mærker var lige så gode 

som kendte mærker. Cowboybukser fra HM var lige så slidstærke som kendte mærkevarer. 
Oplyst på http://sondagsavisen.dk/testogindkob/2012-10-12-dyreste-designer-jeans-er-ikke-bedre/ 

 

 Alder og niveau for merudgift pr. stk. 

Beklædningsgenstand 0 – 5 år 6 – 12 år 13 – 18 år 

Bodystocking 20 stk. á kr. 30,-   
Underbukser 20 stk. á kr. 15,- 20 stk. á kr. 20,- 20 stk. á kr. 20,- 

Undertrøjer 20 stk. á kr. 35,- 20 stk. á kr. 35,- 10 stk. á kr. 40,- 

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

Langærmet bluser/skjorter 7 stk. á kr. 80,- 7 stk. á kr. 80,- 7 stk. á kr. 80,- 

Lange bukser 10 stk. á kr. 100,- 10 stk. á kr. 150,- 5 stk. á kr. 200,- 

Kjoler 5 stk. á kr. 70,- 5 stk. á kr. 100,- 5 stk. á kr. 120,- 

Korte bukser/nederdel 4 par á kr. 50,- 4 par á kr. 100,- 4 par á kr. 120,- 

Sportstøj 1 sæt á kr. 100,- 2 sæt á kr. 150,- 2 sæt á kr. 150,- 

Fritidsdragt  1 stk. á kr. 150,- 1 stk. á kr. 150,- 

Badebukser/-dragt 2 stk. á kr. 60,- 2 stk. á kr. 80,- 2 stk. á kr. 80,- 

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

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

Overgangsjakke/tyk trøje 1 stk. á kr. 200,- 1 stk. á kr. 250,- 1 stk. á kr. 300,- 

Regntøj 1 sæt á kr. 200,- 1 sæt á kr. 300,- 1 sæt á kr. 400,- 

Hue, vanter, halstørklæde 2 sæt á kr. 100,- 2 sæt á kr. 150,- 1 sæt á kr. 150,- 

Strømper 20 par á kr. 10,- 20 par á kr. 10,- 20 par á kr. 10,- 

Strømpebukser/leggins 10 stk. á kr. 20,- 10 stk. á kr. 20,- 10 stk. á kr. 20,- 

Nattøj 6 sæt á kr. 80,- 3 sæt á kr. 100,-  
Daglige sko 2 par á kr. 400,- 2 par á kr. 500,- 2 par á kr. 600,- 

2017-takster for merudgifter, jf. Servicelovens § 41, 
Børne- og Familieområdet, Hedensted Kommune 

(opdateret  29. maj 2017) 

Beklædning og fodtøj – normalforbrug årligt 

http://www.dsb.dk/
https://www.midttrafik.dk/priser-og-billetter.aspx
http://sondagsavisen.dk/testogindkob/2012-10-12-dyreste-designer-jeans-er-ikke-bedre/
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Vintersko/støvler 1 par á kr. 350,- 1 par á kr. 350,- 1 par á kr. 400,- 

Sandaler 1 par á kr. 250,- 1 par á kr. 300,- 1 par á kr. 350,- 

Gummistøvler 1 par á kr. 150,- 1 par á kr. 150,- 1 par á kr. 150,- 
 

Hjemmesko 1 par á kr. 80,- 1 par á kr. 80,- 1 par á kr. 80,- 
Der findes ikke oplysninger om normalforbruget af forskellige beklædningsgenstande eller antallet af sko. 
Normalforbruget er derfor skønnet på baggrund af undersøgelse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed om 
børnefamiliers udgifter til beklædning og fodtøj, og oplysninger om omfanget af normal vask. 
http://rff.dk/files/RFF-site/Publikations%20upload/Books/WEB%20Forældres%20brug%20af%20tid.pdf Pri-
serne er fundet på www.hm.dk, www.zalando.dk, www.ellos.dk og www.bilka.dk 

 

 

 
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 prisni-
veauet for bleer i Aldi, som er de billigste. Priser fra Aldi (Vibelle) og Rema1000 (for de større 
børn). Oplyst juli 2017 2016 på www.aldi.dk 

 

Barnets vægt Pakkepris i kr. Stykpris i kr. 

3-6 kg./4-9 kg. mini/midi 82,95 pr. pakke á 90 stk. 0,92 

7-18 kg., maxi 86,95 pr. pakke á 80 stk. 1,09 

11-25 kg. junior 86,95 pr. pakke á 70 stk. 1,24 

13-20 kg., bukseble 74,95 pr. pakke á 42 stk. 1,78 

15-30 kg., str. XL 54,00 pr. pakke á 40 stk. 1,35 

15-25 kg., bukseble 50,00 pr. pakke á 30 stk. 1,67 
 

Hvis bleer fra Aldi ikke kan anvendes, f.eks. pga. barnets størrelse/alder eller svær inkontinens, 
anvendes som udgangspunkt priser fra Abenaprivat (juli 2017) - Abri-Form. 
https://www.abenaprivat.dk/Products.aspx?ProductGroupId=015000700060 

 

Navn, hoftevidde, sugeevne Pakkepris i kr. Stykpris i kr. 

XS2, 50-60 cm, 1400 187,50 pr. pakke á 32 stk. 5,69 

S2, 60-85 cm, 1800 211,25 pr. pakke á 28 stk. 6,70 

S4, 60-85 cm, 2200 
(evt. natble) 

172,50 pr. pakke á 22 stk. 8,67 

M4, 70-110 cm, 3600 
(evt. natble) 

172,50 pr. pakke á 14 stk. 12,25 

L2, 70-90 cm, 3100 211,25 pr. pakke á 22 stk. 10,80 

L4, 100-150cm, 4000 172,50 pr. pakke á 12 stk. 13,78 
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 1.551,09 155,19 

Sparet udgifter til underbukser 200,00 20,00 

Samlet merudgift 1.351,09 135,38 

   
Abri-Lady 1.393,08 139,38 

Sparet Udgift til underbukser 200,00 20,00 

Samlet merudgift 1.193,08 119,88 
Inkontinensunderbukser til let til middelsvær inkontinens. 

Pris fra www.abenaprivat.dk  (juli 2017) – vaskbar. Normalforbrug 10 stk. årligt. 

Bleer 

http://rff.dk/files/RFF-site/Publikations%20upload/Books/WEB%20For%C3%83%C2%A6ldres%20brug%20af%20tid.pdf
http://www.hm.dk/
http://www.zalando.dk/
http://www.ellos.dk/
http://www.bilka.dk/
http://www.aldi.dk/
https://www.abenaprivat.dk/Products.aspx?ProductGroupId=015000700060
http://www.abenaprivat.dk/
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Briller 

Der skal altid fremsendes mindst to overslag fra en optiker på de nødvendige briller, hvoraf det 
ene skal være fra en prisbillig leverandør. 

Til og med 14 år Op til kr. 1.500 pr. par 

Fra 15 år Op til kr. 2.000 pr. par 
Hedensted Kommunes eget fastsatte prisniveau 

 

 

Drift af bil 

Faktiske udgifter til 1 liter brændstof: 

Benzin Pumpeprisen på dagen for beregningen for det 
billigste benzinselskab benyttes 

Diesel Pumpeprisen på dagen for beregningen for det 
billigste benzinselskab benyttes 

Følgende link benyttes: http://www.fdmbenzinpriser.dk/listepriser 

 

 
Fedtcremer 

Locobase fedtcreme, 70% Kr. 58,00 for 100 g Kr. 0,58 pr. g. 

Matas baby salve, 100% Kr. 50,00 for 100 ml. Kr. 0,50 pr. ml. 
Oplysninger om eksempler på relevante cremeprodukter er fundet på Astma og Allergi Danmarks hjemmeside: 
http://eksem.astma-allergi.dk/c/document_library/get_file?uuid=cffd7897-a7f4-4c8a-b499- 
0c5af3405a28&groupId=10229 (juni 2015). 
Oplysninger om priser er fundet på: www.matas.dk (juli 2017) 

 

 

Typiske merudgifter forbundet med børneeksem eller lignende hudlidelse. 
Forbrug af fedtcreme og hormoncreme fordelt på alder og pr. indsmøring 

 0-11 
måneder 

1-7 år 8-16 år 17 år og 
ældre 

Ansigt og hals 0,5 g 
0,63 ml 

0,5 g 
0,63 ml 

1 g 
0,25 ml 

1,25 g 
1,56 ml 

En hånd 0,25 g 
0,31 ml 

0,5 g 
0,63 ml 

0,5 g 
0,63 ml 

1 g 
1,25 ml 

En arm 0,75 g 
0,94 ml 

1 g 
1,25 ml 

1,5 g 
1,88 ml 

3 g 
3,75 ml 

En fod 0,25 g 
0,31 ml 

0,5 g 
0,63 ml 

1,25 g 
1,56 ml 

1 g 
1,25 ml 

Et ben 0,63 g 
0,79 ml 

2 g 
2,5 ml 

3,25 g 
4,01 ml 

6 g 
7,5 ml. 

Krop, foran 0,75 g 
0,94 ml 

1 g 
1,25 ml 

2,25 g 
2,81 ml 

3,5 g 
4,38 ml 

Krop, ryg 0,75 g 
0,94 ml 

1 g 
1,25 ml 

2,25 g 
2,81 ml 

3,5 g 
4,38 ml 

Hele kroppen 4 g 

5 ml 

7 g 

8 ml 

12 g 

15 ml 

20 g 

24 ml 

Årligt forbrug af fedtcreme ved 1 
indsmøring af hele kroppen dagligt 

1.460 g 
1.825 ml 

2.555 g 
2.920 ml 

4.380 g 
5.475 ml 

7.300 
8.760 ml 

Årligt forbrug af fedtcreme ved 2 
indsmøringer af hele kroppen dagligt 

2.920 g 
3.650 ml 

5.110 g 
5.840 ml 

8.760 g 
10.950 
ml 

14.600 g 
17.520 ml 

Forbruget er beregnet på baggrund af oplysninger om forbrug af hormoncremer fra www.huddoktor.dk. Link: 
http://huddoktor.dk/patient/Fingerspidsreglen/4031.html 

http://www.fdmbenzinpriser.dk/listepriser
http://eksem.astma-allergi.dk/c/document_library/get_file?uuid=cffd7897-a7f4-4c8a-b499-0c5af3405a28&amp;groupId=10229
http://eksem.astma-allergi.dk/c/document_library/get_file?uuid=cffd7897-a7f4-4c8a-b499-0c5af3405a28&amp;groupId=10229
http://eksem.astma-allergi.dk/c/document_library/get_file?uuid=cffd7897-a7f4-4c8a-b499-0c5af3405a28&amp;groupId=10229
http://www.matas.dk/
http://www.huddoktor.dk/
http://huddoktor.dk/patient/Fingerspidsreglen/4031.html
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Fritidstilbud 

SFO Kr. 1834,00 pr. måned i 11 måneder 
www.hedensted.dk 
 

 
 

 
KL’s satser 2017 

§ 41 Årlige merudgifter https://www.borger.dk/Sider/boern-med- handi-
cap.aspx?NavigationTaxonomyId=80eb11a5-e4b1- 4a93-
83eb-183c8641d9c6 

§ 42 Tabt arbejdsfortjeneste - ydelsesloft 

Laveste sats for km-godtgørelse https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2064181  

 

 

Kost - normaludgifter 

Taksterne for kost til voksne anvendes bl.a. i forbindelse med beregningen af merudgifter til 
medindlagte forældres kost eller ved fradrag for sparrede udgifter i forbindelse med kur-
susdeltagelse. 
Der ydes ikke godtgørelse for kost i forbindelse med undersøgelser og kontroller, når dette ikke 
overstiger 1 dag, da der er mulighed for at medbringe madpakke. 
Taksten for børn anvendes bl.a. i forbindelse med beregningen af merudgifter til sondeernæring. 
Se særskilt under sondeernæring. 

Voksne Børn 

Kr. 75,- pr. døgn for fuld kost 
Kr. 65,- pr. døgn for 2 måltider 
Kr. 40,- år- døgn for 1 måltid 

Kr. 50,- pr. døgn for fuld kost 
Kr. 33,- pr. døgn for 2 måltider 
Kr. 17,- pr. døgn for 1 måltid 
 

Oplysningerne er fra SKAT: 
http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1647971 
(Uændret fra 2015) 

Udgiften er fastsat på baggrund af KL´s takst (2017) for kost til an-
bragte børn på ferie hos forældrene. 

 

 

 
 

Cøliaki 

 Pige / dreng Pige / dreng Piger Piger Drenge Drenge 

Alder og 
energitrin 

2 – 5 år 
5.300 kJ 

6 – 9 år 
6.900 kJ 

10 – 13 år 
8.600 kJ 

14 – 17 år 
9.800 kJ 

10 – 13 år 
9.300 kJ 

14 – 17 år 
11.800 kJ 

Merudgift 
pr. måned 
ved alm. 
aktivitet 

 

 

 

Kr. 438,- 

 

 

 

Kr. 577,- 

 

 

 

Kr. 699,- 

 

 

 

Kr. 842,- 

 

 

 

Kr. 740,- 

 

 

 

Kr. 915,- 

Merudgift 

pr. år ved 
alm. akti-

vitet 

 
 
Kr. 5.259,- 

 

 
 
Kr. 6.929,- 

 
 

Kr. 8.391,- 

 
 
Kr. 10.102,- 

 
 
Kr. 8.883,- 

 
 
Kr. 10.985,- 

 

Vejledende merudgifter pr. måned til glutenfri kost gældende fra 1. juli 
2016. (Der er endnu ikke kommet nye tal for 2017) 
Oplysningerne er fra Cøliakiforeningens beregninger af merudgiften: 
http://www.coeliaki.dk/fileadmin/coeliaki/Sekretariat/Om_coeliaki/Meru
dgiftsberegning/Vejledende_merudgifter_01.07.2016.pdf 

 

 

1 g fedtcreme svarer til ca. 1,25 ml. fedtcreme 

Kost og diætpræparater 

http://www.hedensted.dk/
https://www.borger.dk/Sider/boern-med-handicap.aspx?NavigationTaxonomyId=80eb11a5-e4b1-4a93-83eb-183c8641d9c6
https://www.borger.dk/Sider/boern-med-handicap.aspx?NavigationTaxonomyId=80eb11a5-e4b1-4a93-83eb-183c8641d9c6
https://www.borger.dk/Sider/boern-med-handicap.aspx?NavigationTaxonomyId=80eb11a5-e4b1-4a93-83eb-183c8641d9c6
https://www.borger.dk/Sider/boern-med-handicap.aspx?NavigationTaxonomyId=80eb11a5-e4b1-4a93-83eb-183c8641d9c6
https://www.borger.dk/Sider/boern-med-handicap.aspx?NavigationTaxonomyId=80eb11a5-e4b1-4a93-83eb-183c8641d9c6
https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2064181
http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1647971
http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1647971
http://www.coeliaki.dk/fileadmin/coeliaki/Sekretariat/Om_coeliaki/Merudgiftsberegning/Vejledende_merudgifter_01.07.2016.pdf
http://www.coeliaki.dk/fileadmin/coeliaki/Sekretariat/Om_coeliaki/Merudgiftsberegning/Vejledende_merudgifter_01.07.2016.pdf
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Egenbetaling pr. år for insulin 

Nedenstående tabel er vejledende og er en gennemsnitspris på de mest almindelige insulintyper. Visse in-
sulintyer 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 du får anden medicin end insulin, f.eks. ko-
lesterolsænkende præparater eller lignende. I disse tilfælde er det nødvendig at sandsynliggøre merudgif-
terne 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. 

Insulin 
enheder pr. døgn 

Børn kr. Voksne kr. 

10 438,- 1.015,- 

15 641,- 1.262,- 

20 778,- 1.399,- 

25 915.- 1.536,- 

30 1.052.- 1.673,- 

35 1.138,- 1.759,- 

40 1.220,- 1.841,- 

45 1.302,- 1.923,- 

50 1.384,- 2.005,- 

55 1.466,- 2.087,- 

60 1.548,- 2.169,- 

65 1.630,- 2.252,- 

70 1.713,- 2.334,- 

75 1.795,- 2.416,- 

80 1.877,- 2.498,- 

85 1.959,- 2.580,- 

90 2.043,- 2.662,- 

95 2.123,- 2.744,- 

100 2.205,- 2.827,- 

105 2.287,- 2.908,- 

Diabetes 
Anslåede merudgifter (fratrukket udgiften til gennemsnitskost) til diabeteskost for børn til og med 14 år 

Energiinterval (kJ) Med specialvarer pr. måned Uden specialvarer pr. måned 

< 6.999 Kr. 176,- Kr. 90,- 

7.000 – 8.999 Kr. 214,- Kr. 98,- 

9.000 – 10.999 Kr. 249,- Kr. 105,- 

11.000 - Kr. 299,- Kr. 126,- 

Anslåede merudgifter (fratrukket udgiften til gennemsnitskost) til diabetesmad for unge fra 15 år 

Energiinterval (kJ) Med specialvarer pr. måned Uden specialvarer pr. måned 

< 8.999 Kr. 161,- Kr. 89,- 

9.000 – 10.999 Kr. 147,- Kr. 57,- 

11.000 - Kr. 176,- Kr. 68,- 

Oplysningerne er fra Diabetesforeningen: 
http://www.diabetes.dk/Livet_med_diabetes/Laes_paragraffer/Boern_kosttilskud.aspx 
Priserne er fra 2007, og er gældende indtil ny undersøgelse foreligger, jf. diabetes.dk 

http://www.diabetes.dk/Livet_med_diabetes/Laes_paragraffer/Boern_kosttilskud.aspx
http://www.diabetes.dk/Livet_med_diabetes/Laes_paragraffer/Boern_kosttilskud.aspx
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110 2.370,- 2.991,- 

115 2.452,- 3.073,- 

120 2.534,- 3.155,- 

125 2.616,- 3.237,- 

130 2.698,- 3.319,- 

135 2.780- 3.401,- 

140 2.862,- 3.483,- 

145 2.944,- 3.565,- 

150 3.027,- 3.648,- 

155 3.109,- 3.730,- 

160 3.191,- 3.812,- 

165 3.273,- 3.880,- 

170 3.355,- 3.880,- 

175 3.437,- 3.880,- 

180 3.519,- 3.880,- 

185 3.601,- 3.880,- 

190 3.684,- 3.880,- 

195 3.766,- 3.880,- 

200 3.848,- 3.880,- 

205 3.880,- 3.880,- 

210 3.880,- 3.880,- 

Har du en årlig egenbetaling (2017) på mere end kr. 3.955,-, kan din læge søge Lægemiddel-
styrelsen om en såkaldt kronikerbevilling. Med en sådan bevilling får du 100 % tilskud til yder-
ligere medicinudgifter. 
Udgiften er fra www.diabetes.dk 

 

 

Energiberiget kost 

Månedlig merudgift Kr. 250,- 
Udgiften er skønsmæssigt fastsat 

 

 

Fødevareallergi 
Merudgiften pr. 
måned 

Piger og drenge Piger Drenge 
1-3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 11-14 år 15-18 år 

Diæt 
uden 
hvede 

1998-priser Kr. 305,- Kr. 320,- Kr. 305,- Kr. 380,- Kr. 400,- Kr. 365,- Kr. 425,- 

2017-priser Kr. 483,- Kr. 507,- Kr. 483,- Kr. 602,- Kr. 634,- Kr. 578,- Kr. 673,- 

Diæt 
uden 
rug, byg 
og havre 

1998-priser Kr. 245,- Kr. 340,- Kr. 415,- Kr. 405,- Kr. 435,- Kr. 510,- Kr. 590,- 

2017-priser Kr. 388,- Kr. 539,- Kr. 657,- Kr. 642,- Kr. 689,- Kr. 808,- Kr. 935,- 

Diæt 
uden æg 

1998-priser Kr. 140,- Kr. 145,- Kr. 130,- Kr. 140,- Kr. 150,- Kr. 140,- Kr. 155,- 

2017-priser Kr. 222,- Kr. 230,- Kr. 203,- Kr. 222,- Kr. 238,- Kr. 222,-   Kr.246,- 

Oplysningerne er fra Astma og Allergi Danmark: http://allergi.astma-allergi.dk/tilskud-til-din-allergi og prisreguleret via 
Danmarks Statistiks prisberegner: http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/forbrugerpriser/forbrugerprisindeks.aspx 

 
Er der alene konstateret hvedeallergi hos barnet, benyttes halv takst. 

 

Kræsekost 

Månedlig merudgift Kr. 400,- 
Udgiften er skønsmæssigt fastsat 

http://www.diabetes.dk/
http://allergi.astma-allergi.dk/tilskud-til-din-allergi
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/forbrugerpriser/forbrugerprisindeks.aspx
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Kørselsgodtgørelse 

Satsen 1,93 kr. pr. km. dækker over følgende udgifter: 
Brændstofforbrug: 0,70 kr. 
Udgifter til dæk: 0,18 kr. 
Udgifter til reparationer / vedligeholdelse: 0,80 kr. 
Skønsmæssigt tab: 0,25 
 
Forudsætningen for beregningen er et årligt kørselsbehov på 24.000 km: 
Et benzinbrændstofforbrug på 15,70 km. pr. liter 
En pris på brændstof på 11,49 kr. pr. liter 
Brændstofudgiften pr. km. er dermed beregnet til at være 11,49:15,70 = 0,73 kr. pr. km. 
 
Tallene stammer fra bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2016 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og 
arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring 

 

 

 

 

 

 

Laktoseintolerance 

Alder: 
Fra ½ 
år 

Anbefalet 
dagligt 
indtag af 
mælk 

Daglig 
normal- 
udgift 

Månedlig 
normal- 
udgift 

Laktosefri 
minimælk 

Månedlig 
udgift 

Merudgift Årlig 
merudgift 

500 ml Kr. 2,25 Kr. 68,43 Kr. 5,00 Kr. 152,10 Kr. 83,65 Kr. 1004 
Priser på almindelig og laktosefri mælk er fastsat på baggrund af prisoplysninger fra www.nemlig.com ved opslag i 
marts 2016. Heraf fremgår, at en liter almindelig minimælk koster kr. 4,50 og en liter laktosefri minimælk koster kr. 
10,00. Fødevareministeriet anbefaler, at børn får ca. ½ liter mælk om dagen. 
Anbefalinger om indtag af mælkeprodukter: http://altomkost.dk/fakta/mad-og-drikke/drikkevarer/ 

 

 

 

 
Mælkeallergi for børn under 1 år – Højt hydrolyseret modermælkserstatning 

Barnets alder 2015-priser pr. måned 2017-priser pr. måned 

0 – 1 mdr. Kr. 427,45 Kr. 433,86 

1 – 2 mdr. Kr. 563,46 Kr. 571,91 

2 – 3 mdr. Kr. 594,55 Kr. 603,47 

3 – 4 mdr. Kr. 676,15 Kr. 686,29 

4 – 5 mdr. Kr. 652,84 Kr. 662,63 

5 – 6 mdr. Kr. 707,24 Kr. 717,85 

6 – 9 mdr. Kr. 652,84 Kr. 662,63 

9 – 12 mdr. (gennemsnit) Kr. 492,18 Kr. 499,56 
Oplysningerne er fra Astma og Allergi Danmark: http://allergi.astma-allergi.dk/tilskud-til-din-allergi og prisreguleret via 
Danmarks Statistiks prisberegner: http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/forbrugerpriser/forbrugerprisindeks.aspx 
Tallene ovenfor er fratrukket en pris på almindelig modermælkserstatning – tallene ovenfor udgør altså en 
”ren” merudgift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nemlig.com/
http://altomkost.dk/fakta/mad-og-drikke/drikkevarer/
http://allergi.astma-allergi.dk/tilskud-til-din-allergi
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/forbrugerpriser/forbrugerprisindeks.aspx


8 

 

Mælkeallergi for børn fra 1 år 

Diæt – 
merudgift 
pr. måned 

Piger og drenge Piger Drenge 

1-3 år 
5.400 kJ 

4-6 år 
7.100 kJ 

7–10 år 
8.200 kJ 

11-14 år 
8.400 kJ 

15-18 år 
9.000 kJ 

11-14 år 
8.400 kJ 

15-18 år 
9.000 kJ 

1998-priser Kr. 305,- Kr. 320,- Kr. 305,- Kr. 380,- Kr. 400,- Kr. 365,- Kr. 425,- 

2017-priser Kr. 477,- Kr. 501,- Kr. 477,- Kr. 595,- Kr. 627,- Kr. 571,- Kr. 666,- 
Oplysningerne er fra Astma og Allergi Danmark: http://allergi.astma-allergi.dk/tilskud-til-din-allergi og prisreguleret via 
Danmarks Statistiks prisberegner: http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/forbrugerpriser/forbrugerprisindeks.aspx 

D-vitamin- 
og 
kalktilskud 

0 - 2 år 3 – 10 år 11 – 18 år 

Dosis D- dråber op til 5 dråber 
eller 1 tablet (fra 1½ år) 

dagligt 

1 tablet dagligt Uni-
kalk Kids a´400 mg pr. 

tablet med 90 stk. á kr. 
72,95 (stykpris kr. 0,81) 

2 tabletter dagligt Apo-
tekets Kalk og D- vita-
min 5 ug á 400 mg. Pr. 
tablet med 240 stk. á kr. 

104,95 
(stykpris kr. 0,44). 

Almindeligt kalktil-
skud kan anven-
des. 

Oplysninger er fra Sundhedsstyrelsen: 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/ernaering/~/media/52BFED5C0E2C44C6A920DEC159611620.ashx 
Priser er fra: http://www.apoteket-online.dk 

Sondemad 

Der tages udgangspunkt i KL’s kosttakst for anbragte børn og unge kr. 51,- pr. døgn (2017) 
Ernæring alene ved sondemad: Der fratrækkes kosttaksten på 50,- pr. døgn og den resterende del 
af udgiften til sondemad betragtes som en nødvendig merudgift. 
 
Ernæring både ved almindelig kost og sondemad: Forældrene sandsynliggør, hvad de har af udgif-
ter til almindelig kost og til sondemad, og af det samlede beløb fratrækkes kosttaksten på 51,- pr. 
døgn og den resterende del af udgiften betragtes som en nødvendig merudgift. 

 

Ferie uden forældre – normaludgift pr. barn 

Skiferie Kr. 3.500,- 

Sommerferie Kr. 2.000,- 

Weekendophold Kr. 600,- 
Normaludgiften er skønsmæssigt vurderet. 

Kronikertilskud  
De samlede medicinudgifter for barnet overstiger årligt Kr. 22.541,- 

Det samlede loft for barnets medicinudgifter Kr. 3.955,- 
Oplysningerne er indhentet januar 2017 på 
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/tilskud/individuelle- tilskud/kronikertilskud.aspx 

http://allergi.astma-allergi.dk/tilskud-til-din-allergi
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/forbrugerpriser/forbrugerprisindeks.aspx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/ernaering/~/media/52BFED5C0E2C44C6A920DEC159611620.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/ernaering/~/media/52BFED5C0E2C44C6A920DEC159611620.ashx
http://www.apoteket-online.dk/
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/tilskud/individuelle-tilskud/kronikertilskud.aspx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/tilskud/individuelle-tilskud/kronikertilskud.aspx
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Plejeartikler 

Affaldsposer 

Pakke 3 x 20 stk. Kr. 17,95 (Kr. 0,30 pr. stk.) 
Priser er indhentet juli 2017 fra http://www.nemlig.com/produkt/hushold/ovrig-husholdning/affaldsposer- sak-
ke/affaldsposer-15-l-abena-3-rl.aspx. Priserne vurderes at være tilsvarende i lignende dagligvarebutikker 

Engangsvaskeklude 

Pakke á 50 stk. Kr. 8,95 (Kr. 0,18 pr. stk.) 
Priser er indhentet juli 2017 fra http://www.nemlig.com/soegning.aspx?searchterm=engangsvaskeklude 

Håndsprit 

Flaske á 1.000 ml. Kr. 125,70 (0,13 kr. pr. ml.) 
Priser er indhentet marts 2016 fra: http://www.webapoteket.dk/saar-og-sygepleje/desinfektion/haandsprit. 

Engangshandsker 

Engangshandsker, LDPE Kr. 12,13 á 100 stk. (Kr. 0,24 pr. par) 
Priser indhentet juli 2017 fra: https://www.abenaprivat.dk/Products.aspx?ProductGroupId=000612500270. 

Vådservietter 
Astma- og Allergi Danmark anbefaler, at der bruges engangsvaskeklude/skumklude og almindeligt vand ved pleje af 
børn. 

Forbrugerrådet TÆNK, anbefaler ikke daglig brug af vådservietter pga. kemiske tilsætningsstoffer. Vådservietter vurderes 

derfor ikke at være en nødvendig merudgift ved forsørgelsen. 

Engangsunderlag/stiklagner 

Underlagen, engangs – Abri-Soft Eco, 40 x 60 cm Kr. 457,50 á 240 stk. (Kr. 1,91 pr. stk.) 

  Underlagen, engangs – Abri-Soft Classic, 60 x 60 cm Kr. 68,30 á 25 stk. (Kr. 2,73 pr. stk.) 

  Underlagen, engangs – Abri-Soft Classic, 60 x 75 cm Kr. 99,51 á 30 stk. (Kr. 3,32 pr. stk.) 

  Stiklagen – Abri-Bed Basic, 2-lag, 80 x 140 cm Kr. 98,09 á 25 stk. (Kr. 3,92 pr. stk.) 
Priser indhentet juli 2017 fra https://www.abenaprivat.dk/ProductSearch.aspx?Search=Abri-soft 
og https://www.abenaprivat.dk/ProductSearch.aspx?Search=stiklagen. 

Priserne er uden forsendelse, da forsendelsen er gratis ved køb for kr. 500,- ellers tillægges kr. 40,- pr. ordre. 

 

Ortopædisk fodtøj - egenbetaling 

Egenbetaling pr. par - børn Kr. 460,- 
Oplysningerne er indhentet juli 2017 på http://www.bandagist-centret.dk/Nyheder- 
2/Nye_satser_for_egenbetaling_p%C3%A5_ortop%C3%A6disk_fodt%C3%B8j?PID=86&M=NewsV2&Action=1 

Renovation 
Se priser på Hedensted Kommunes hjemmeside:http://www.hedensted.dk/media/2950891/takstblad-2016.pdf 
 
 
  

http://www.nemlig.com/produkt/hushold/ovrig-husholdning/affaldsposer-sakke/affaldsposer-15-l-abena-3-rl.aspx
http://www.nemlig.com/produkt/hushold/ovrig-husholdning/affaldsposer-sakke/affaldsposer-15-l-abena-3-rl.aspx
http://www.nemlig.com/produkt/hushold/ovrig-husholdning/affaldsposer-sakke/affaldsposer-15-l-abena-3-rl.aspx
http://www.nemlig.com/soegning.aspx?searchterm=engangsvaskeklude
http://www.webapoteket.dk/saar-og-sygepleje/desinfektion/haandsprit
https://www.abenaprivat.dk/Products.aspx?ProductGroupId=000612500270
https://www.abenaprivat.dk/ProductSearch.aspx?Search=Abri-soft
https://www.abenaprivat.dk/ProductSearch.aspx?Search=Abri-soft
https://www.abenaprivat.dk/ProductSearch.aspx?Search=stiklagen
http://www.bandagist-centret.dk/Nyheder-2/Nye_satser_for_egenbetaling_p%C3%A5_ortop%C3%A6disk_fodt%C3%B8j?PID=86&amp;M=NewsV2&amp;Action=1
http://www.bandagist-centret.dk/Nyheder-2/Nye_satser_for_egenbetaling_p%C3%A5_ortop%C3%A6disk_fodt%C3%B8j?PID=86&amp;M=NewsV2&amp;Action=1
http://www.bandagist-centret.dk/Nyheder-2/Nye_satser_for_egenbetaling_p%C3%A5_ortop%C3%A6disk_fodt%C3%B8j?PID=86&amp;M=NewsV2&amp;Action=1
http://www.hedensted.dk/media/2950891/takstblad-2016.pdf
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Vask og tørring 

2017 merudgifter ved 1 ekstra vask pr. dag   7,90 kr. 
 
2017 merudgifter ved tørring af 3 kg tøj  (1 vask )  5,32 kr.  
 
Som udgangspunkt følges Forbrugerrådets anbefaling om hele året at tørre tøj udendørs, hvorfor tørre-
tumbling af tøj heller ikke som udgangspunkt betragtes som en nødvendig merudgift. Kun i særlige tilfæl-
de betragtes udgifter til ekstra tørretumbling som en nødvendig merudgift og med udgangspunkt i For-
brugerstyrelsens opgørelse af vaske- og tørreudgifter, kan merudgifterne beregnes som nedenfor 
anført. 
 
Oplysningerne stammer fra en ankeafgørelse, hvor pågældende havde 2 ekstra vaske pr. dag. Ved 
beregningen er det lagt til grund, at der dagligt er 1 ekstra vask på ca. 3 kg. 
 
Ovenstående takster er beregnet ved en fremskrivning af taksterne for 2016 
med 2,06 % svarende til stigningen i standardbeløbet fra 2016 ( kr. 388 pr. 
måned ) til 2017 ( kr. 396 pr. md. ) = 8 kr. x 100: 388 = 2,06 %. 

     
VASK: 
Driftsudgifter pr. vask( el, vand og vaskemidler ) er ifølge Forbrugerstyrelsen beregnet til 4,37 kr. pr. 
vask 
 
Merudgift ved 1 ekstra vask pr. dag   4,37 kr. 
 
Ekstra slid: 
Afskrivningsperioden i dette tilfælde  
er skønnet til 3 år i modsætning til normalt 
7 år. Merudgiften udgør  
6.000/3 – 6.000/7: 365:2 =    1,57 kr. 
I alt      5,94 kr.  
 
2017 1 ekstra vask pr. dag     7,90 kr. 
Merudgifter til 1 x vask 7,78 kr. fremskrevet 2,06%    
 
TØRRING:  
Driftsudgift pr. kg tøj er ifølge Forbrugerstyrelsen beregnet til 1,00 kr. pr. kg tøj. 
 
Merudgiften til tørring af 3 kg dagligt er 3 x 1,00  3 kr. 
 
Da tørretumbleren må betragtes som en sædvanlig udgift for en familie, er faste udgifter på tørre-
tumbleren ikke betragtet som en merudgift. 
I dette tilfælde er der skønnet en afskrivningsperiode på 3 år. 
Merudgiften hertil udgør 
4.000/3 – 4.000/7: 365:2 =    1,05 kr. 
Merudgifter til tørring i alt     4,05 kr. 
 
2017 tørring 5,17 kr. fremskrevet med 2,06%                            5,32 kr. 
 
Udgangspunktet for beregningen kan ses i dok. 1684384 i SBSYS  

 

Vask og tørring 
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Voksenbetalt barnepige / løn til afløsning I hjemmet 

Servicelovens 41 voksenbetalt barnepige: 
Barnepige til børn under 12 år familier med børn under 12 år betragtes det som normalt at påregne 
udgifter til en barnepige. Typisk vil der være tale om en ung barnepige med en gennemsnitlig løn på 
kr. 55 i timen. ar familier med børn under 12 år brug for en voksen barnepige på grund af barnets 
nedsatte funktionsevne eller kroniske/langvarige lidelse, kan merudgiften til en voksen barnepige 
dækkes. Det tilskud, der ydes udgør maksimalt kr. 125,16 – 55 = 70,16 i timen.  
 
Barnepige til unge over 12 år Hvis der er tale om pasningsbehov for børn, som har nået den alder, 
hvor de normalt vil kunne være alene hjemme, men på grund af deres funktionsnedsættelse/lidelse 
har behov for pasning, dækkes den fulde udgift med maksimalt kr. 125,16 i timen. 
 
Behovet for barnepige vil blive vurderet i forhold til den enkelte familie, og der foretages en individu-
el vurdering af, om der eventuelt er pasningsmuligheder i familiens netværk. Som udgangspunkt vil 
der kunne bevilges merudgifter til en barnepige én gang om måneden. 
 
Servicelovens § 84 - løn til afløsning i hjemmet - Takst gældende for 2017: 
Løntrin 13 

Timeløn 125,16 kr. + feriepenge 12,5 % = i alt kr. 140,81 

Kræver stort set ingen oplæring. En opgave man kan starte op i uden erfaring inden for området.  

Løntrin 15 

Timeløn 129,51 kr. + feriepenge 12,5 % = i alt kr. 145,70 

Kræver oplæring. En opgave hvor man gerne skal have erfaring inden for området. Kompleksiteten i 

arbejdsopgaven gør, at arbejdsbyrden bliver større end indenfor løntrin 13 

Løntrin 20 

Timeløn 139,75 kr. + feriepenge 12,5 % = i alt kr. 157,23 

Kræver oplæring og erfaring inden for området. Kompleksiteten i opgaven gør, at arbejdsbyrden bli-

ver større end både indenfor løntrin 13 og 15.   

Tillæg for arbejde mellem kl. 17:00 – 23:00  Tillæg for arbejde mellem 23:00 – 06:00 

30% af timelønnen                                                        33% af timelønnen 

Løntrin 13 = 37,55 kr. pr. time  Løntrin 13 = 41,31 kr. pr. time 

Løntrin 15 = 38,86 kr. pr. time  Løntrin 15 = 42,71 kr. pr. time 

Løntrin 20 = 41,93 kr. pr. time  Løntrin 20 = 46,12 kr. pr. time 

Tillæg for arbejde på søndage og hellig dage 

50% af timelønnen 

Løntrin 13 = 62,58 kr. pr. time 

Løntrin 15 = 64,76 kr. pr. time 

Løntrin 20 = 69,88 kr. pr. time 

Tillæg for arbejde på lørdag mellem kl. 11:00 og kl. 24:00 – beregnet pr. påbegyndt halve time   

28% af timelønnen 

Løntrin 13 = 35,05 kr. pr. time 
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Løntrin 15 = 36,27 kr. pr. time                    

Løntrin 20 = 39,14 kr. pr. time 

Pasning i hjemmet: 
Hvis der er behov for, at afløseren overnatter i barnets hjem i situationer, hvor forældrene ikke er 
hjemme, aflønnes for det antal timer afløseren er i hjemmet, dog således at taksten, i de timer hvor 
barnet sover, er svarende til 0,75 af timelønnen (rådighedstillæg). Lønnen svarer til afløsere i hjem-
me, der aflønnes af Gården. Selve ansættelsen foretages af Søndergård for at sikre, at der indhen-
tes børne- og straffeattest. 
 
Pasning udenfor hjemmet med overnatning: 
En afløser, der overnatter udenfor barnets hjem med barnet (gælder både når forældrene er til stede 
og når de ikke er), aflønnes med 7,4 timer pr. dag + et kolonitillæg (gældende 
sats hverdag/lørdag = 271,36 kr. og søndag 542,05 kr.).  
 
Pasning af raske søskende: 
F.eks. hvis forældrene skal på kursus med det handicappede barn. Som udgangspunkt bedes for-
ældrene om at sandsynliggøre merudgiften – altså er udspillet deres. Som udgangspunkt kan vi 
godkende op til 55 kr. i timen. 
Husk i bevillingen til forældrene at gøre opmærksom på, at timelønnen er inklusiv feriepenge. 
Husk at skrive i bevillingen, at forældrene skal gøre deres barnepige opmærksom på, at den udbe-
talte løn er B-indkomst. 

 

 

 

 

Vådligger-lagen 

Vådligger-lagen Pris for 4 stk. Stykpris 

90 x 200 cm Kr. 460,00 Kr. 115,00 

Samlet merudgift Kr. 460,00 Kr. 115,00 
Priser er fra www.jysk.dk (juli 2017). Årligt forbrug vurderes til 4 stk. 

http://www.jysk.dk/

