Handikappersättning – merkostnader
Checklista för beräkning av merkostnader vid olika sjukdomstillstånd.
OBS! Kostnaderna ska avse merkostnader per år.

Mina kostnader står längst ute till höger!
Kläder/slitage .....................................................................................................................kr
Extra förbrukning av gång- och underkläder (tvätt) ex. underkläder: 6 par x 75 kr = 450 kr
Strumpbyxa: 8 par x 35 kr = 280 kr
Ändring av kläder .............................................................................................................kr
.
Inköp av kläder som kostar mer till följd av handikappet ...............................................kr
Ex. bomullskläder (allergi), ”lätta att ta på kläder” (ledvärk)

Sängkläder .........................................................................................................................kr
Förstörd sängutrustning ex. lakan, madrass p.g.a. läckage
exempel: 4 lakan x 50 kr = 200 kr
1 madrass
= 1000 kr
Speciellt sängmaterial p.g.a. handikappet .........................................................................kr
Ex. speciell madrass eller kuddar vid värk, speciellt material (allergi)

Tvätt
Extra tvätt av gång- och sängkläder (vid mag- och tarmsjukdom) .................................kr
Extra tvätt blir i snitt 2 ggr/vecka
Kolla med konsumentverket!
Sköljmedel (samma kostnad som tvättmedel) .....................................................................kr
Kemtvätt p g a handikappet ..............................................................................................kr
Vid ex. kvalsterallergi får man räkna flera tvättar ...........................................................kr
Ur vägledning 2003:2
Kostnader för kapitalvaror, till exempel en tvättmaskin, diskmaskin eller
speciell dammsugare, som har anskaffats särskilt och bedöms som nödvändig
till följd av en persons funktionshinder bör godtas som merutgifter. Vid
beräkningen av merutgifterna bör en användningstid på 10 år beaktas om det
inte finns skäl för kortare användningstid. (RAR 2002:9 till 5 § första stycket
HVL
Vid bedömning av den försäkrades merutgifter kan hänsyn tas till sådant som den
försäkrade skulle behöva men inte haft råd att kosta på sig tidigare. Om en
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funktionshindrad behöver hjälp eller åtgärder som medför utgifter, för att på bästa sätt
motverka och klara av följderna av sitt funktionshinder kan ett sådant behov beaktas
oavsett om utgifterna redan finns eller inte.
Ny tvättmaskin kostar c:a 7000 kr(?) och varar i 10 år vid normal användning ...............kr
Se ovan!
Torktumlare .......................................................................................................................kr
Kolla med konsumentverket!

Diskmaskin (inköp) ............................................................................................................kr
Elförbrukning ....................................................................................................................kr
Extra bad vid ledbesvär .....................................................................................................kr
Ökad förbrukning genom extra varmt i bostaden (ledbesvär) ......................................kr
Dammsugare (centraldammsugare) ...................................................................................kr
Användbar även för reumatiker,psoriatker,allergiker m.fl.
Kolla med konsumentverket!
Vattenförbrukning ............................................................................................................kr
Högre vattenförbrukning p.g.a. tvätt och spolning av toaletten.
Kolla med konsumentverket!
Sanitetsartiklar ..................................................................................................................kr
Ökad förbrukning av toalettpapper.
Ex. 16 rullar kostar ca 45 kr, 1 rulle kostar 2,81 kr.
En halv rulle extra/dag 2,81 kr/2 = 1,40 kr x 365 dagar.
Resor
Sjuk och behandlingsresor
som är föranledda av ett funktionshinder bör ersättas genom handikappersättning till ett
belopp som motsvarar den faktiska kostnaden för resorna.
Andra resor
Handikappersättningen bör ersätta andra resor än sjuk och behandlingsresor med bil om
personen på grund av väsentliga svårigheter inte kan använda allmänna kommunikationer
Resor med färdtjänst
Avgifter för resor med färdtjänst bör ersättas genom handikappersättning
Fasta kostnader för bil-särskilt när du arbetar/studerar
Garage,skatt,försäkring,biltvätt ?? kolla med kassan!Finns en särskild blankett
Bilstöd
Försäkringskassan kan bevilja bilstöd till personer som på grund av funktionsnedsättning
har väsentliga svårigheter att anlita allmänna kommunikationer.
Bilstöd består av grund- och anskaffningsbidrag samt anpassningsbidrag.
Grund- och anskaffningsbidraget är ett bidrag för att köpa en bil och
kan beviljas vart nionde år.
Bidraget täcker inte hela inköpskostnaden för bilen. Det innebär att personen
själv måste bekosta en del av bilinköpet. Personer som inte beviljats
grund- och anskaffningsbidrag måste bekosta hela inköpet själva. Beroende
på om bilen används för resor till och från arbete eller studier eller till andra
resor kan fasta kostnaderna för inköpet av bilen räknas som merkostnad för
rätt till handikappersättning.
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biltvätt, parkering och trängselavgift.
Dessa kostnader bör godtas till ett belopp motsvarande 3 procent av prisbasbeloppet
om inte den enskilde kan visa på högre kostnader.
Fasta kostnader för bil oavsett om bilen används för resor till
och från arbete eller för andra resor
För den som använder rullstol och av den anledningen behöver större bil,
minibuss eller en så kallad van bör 12 procent av skillnaden i inköpskostnaderna
för ett sådant fordon och en bil i mellanstorlek årligen godtas
som merkostnader. Vid denna beräkning fördelas ersättningen för merkostnaden
för denna typ av bil på nio år. Detta motsvarar den tid efter vilken
förnyat bilstöd normalt kan fås enligt bestämmelserna i 52 kap. SFB om bilstöd (RAR 2002:9
till 50 kap. 4 § SFB)
Kostnad för försäkring för en större bil i jämförelse med försäkringskostnad
för en bil i mellanstorlek inom samma försäkringsbolag bör godtas som
merkostnad för en person som är rullstolsburen och av den anledningen
behöver en större bil (RAR 2002:9 till 50 kap. 4 § SFB). Försäkringskassan
ska inte göra någon värdering av vilket försäkringsbolag som den enskilde
anlitar.
Kostnad för garage bör betraktas som en merkostnad om garage är nödvändigt
på grund av en funktionsnedsättning. (RAR 2002:9 till 50 kap. 4 § SFB)

Semester och fritid ............................................................................................................kr
Merkostnader vid resor m.m. p.g.a. högre krav på enskildhet och hygienutrustning (ex.
enkelrum med toa – dusch).
Kostnader för återkommande vård på kurort,hälsohem och utlandsvård ..................... kr
Ur vägledning 2003:2s
Avgift för vård på kurort, hälsohem och utlandsvård kan godtas som merkostnader
om avgiften är relaterad till en persons funktionshinder. Då kan
man räkna med avgifter upp till gränsen för högkostnadskyddet för öppen
hälso- och sjukvård. (FKRS 2006:06)
Vårdavgifter som motsvarar vårdavgiften inom slutenvård på sjukhus godtas
inte eftersom den motsvarar de kostnader som den försäkrade skulle ha haft
om han eller hon i stället hade bott hemma under vårdtiden. Avgiften innebär
därmed inte någon merutgift. (FKRS 2006:06)

Extra hjälp
Hjälp med städning m.m. (som man betalar för) .................................................................kr
Kostnaden för privat städhjälp kan godtas upp till kostnaden för kommunens kostnad för städning

Kommunal hemhjälp……………………………………………………………

kr

Medlemsavgift i din/ dina handikappföreningar ................................................................kr

Läkarbesök enligt högkostnadsskyddet 1100 kr (-200 kr) ................................................kr
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Intyg som läkaren skriver för att myndigheter kräver det .............. ca 350 kr per
st/beroende på var du bor
Intyg för utlandsvård kostar nu i VG regionen 680 kr

Mediciner enligt högkostnadsskyddet 2200 kr (-200 kr) ...................................................kr

Resor enligt högkostnadsskyddet 1500 kr ..........................................................................kr
Receptfria artiklar .............................................................................................................kr
Kostnader för förbrukningsartiklar, till exempel bandagematerial, som behövs
på grund av en persons funktionshinder och som inte erbjuds kostnadsfritt
av landstinget kan godtas som merutgift. Kostnaden ska då gälla en vara
som är extra på grund av funktionsnedsättningen. Det finns ingen annan
huvudman som enligt lag eller förordning är ansvarig för sådana kostnader.
(FKRS 2006:06)

Sjukgymnastik (som ej ingår i högkostnadsskyddet) ........................................................kr
Bassängträning (som ej ingår i högkostnadsskyddet) .......................................................kr
Fotvård (som ej ingår i högkostnadsskyddet) ....................................................................kr
Den enskilde har möjlighet att välja privata alternativ inom hälso och sjukvårdsområdet.
Någon inskränkning i denna möjlighet ska inte göras. Den merutgift som godtas i
bedömningen av rätt till handikappersättning begränsas dock till högst det belopp som en
offentlig huvudman skulle ha tagit ut för motsvarande vara eller tjänst.

Tandläkarbesök och Tandhygienist p.g.a. sjukdom eller mediciner ...............................kr
Kostnader för tandvård som är föranledda av en persons funktionshinder kan godtas som
merutgift till den del av kostnaderna inte ersätts enligt förordningen om tandvårdstaxa.
Tandvårdsmaterial ex. tandtråd, tandstickor, eltandborste,särskild tandkräm .................kr
Bettskena…………………………………………………………………………ca 2000 kr
Hårvård (extra p.g.a. Psoriasis el. ledsjukdom – svårt att få upp armar) ...........................kr

Hjälpmedel
som får bekostas själv (ex. sax, tång, madrass, kuddar m.m.) ............................................kr
Hjälpmedlen ska styrkas av läkare/sjukgymnast eller arbetsterapeut.Tänk också på att
en del hjälpmedel kanske du inte haft råd att köpa men behöver dem-ta med dem i
ansökan!
Larmsystem ( trygghetslarm)

4

Datorbaserade hjälpmedel- anpassningar till datorn
Glasögon (diabetes, Sjögrens m.m.) ....................................................................................kr
Skor (slitage och specialskor, inlägg m.m.) ........................................................................kr
Batterier till hjälpmedel:bandspelare,telefonsvarare,dörröppnare m.m.
Hundar som hjälpmedel…………………………………………………………………….kr
Inköp och utbildning av ledarhundar och servicehundar bekostas på olika
sätt. Därefter har ägaren kontinuerliga kostnader för mat, försäkring och
vaccinationer. Försäkringskassan kan betrakta dessa löpande kostnader som
en merutgift om ingen annan huvudman har ansvar för att kompensera dem.
(FKRS 2006:06)
Kammarrätten i Göteborg har i en dom funnit att det inte finns något principiellt
hinder för att godta merutgifter för andra hundar än ledarhundar. Merkostnaderna
för hunden godtogs från det att den certifierats som servicehund.
(KRNG 6759-04)
Hyra av hjälpmedel
Speciell försäkring som måste tecknas för ett hjälpmedel

………………………kr
……………………..kr

Extra utrymmen i bostaden för hjälpmedel……………………………………………kr
Kostnader för ledsagare
Den försäkrade kan också ha kostnader för ledsagare som beviljats enligt
9 § 3 LSS. Dessa kostnader kan godtas som merkostnad om de inte ersätts
av kommunen eller på annat sätt
Reparationskostnader i huset (om man har rullstol och kör på möbler)
Skador på inredningen
Snöröjning
Trädgårdsskötsel
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OBS! Allmänna tips!
Du ansvarar själv för de uppgifter Du lämnar till Försäkringskassan.
Du måste vara tydlig och klar i din ansökan.
Det är endast merkostnader och merarbetet som får ingå i beräkningarna.

Utlåtandet från läkare, dietist m.fl. måste vara klart och entydigt.
Läkartintyget ska vara en medicinsk diagnos.
Man yrkar på kostnader, några kvitton el. dyl. behövs ej.
När Du får ett förslag till beslut av kassan och Du inte tycker det är bra, gå då i
det läget in med mer fakta till kassan.
Har Du fått ett negativt beslut kan Du överklaga det till Länsrätten, men det tar
tid!
Webbsidor:

www.forsakringskassan.se
Allmänna Råd
Vägledningar
Försäkringskassan: 0771-114114
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