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Kære forældre til hjertebørn
Denne guide er til jer, der venter eller allerede er 
forældre til et barn med hjertesygdom. 
Der kan være mange bekymringer forbundet med 
at blive forældre til et sygt barn. Måske skal jeres 
barn opereres, og alvor, uvished og usikkerhed 
fylder naturligt meget hos jer. 
I forlængelse af behandlingen af jeres barn skal I, 
som forældre til et hjertebarn, forholde jer til, at der 
kan være situationer eller tidspunkter fx i 
 forbindelse med operationer, indlæggelser eller 
rekreations perioder, hvor der er brug for at få 
dækket særlige udgifter. 
De fleste forældre har intet forhåndskendskab til 
det kommunale system, paragraffer og sags
gange, og det er Hjerteforeningens erfaring, at 
kommunikation med kommunen kan være 
forbundet med både bekymringer samt et stort 
tids og ressourceforbrug. Tid og ressourcer man 
som forælder hellere vil bruge på sit barn. 
Det er mit håb, at denne guide kan hjælpe jer med 
at skabe et godt overblik over relevante støtte

muligheder og ansøgningsprocesser, og dermed 
også være med til at skabe et bedre og lettere 
samarbejde med jeres sagsbehandler for at sikre 
netop den støtte, I har behov for. Som forældre er I 
med det kendskab, I har til jeres barn og jeres 
dagligdag, afgørende for at sikre den bedst mulige 
indsats for netop jeres barn og jeres familie.
Guiden er udarbejdet af Hjerteforeningen med 
ekstern bistand fra Professionshøjskolen 
 Metropol. En gruppe forældre fra Børneklubben 
har bidraget til udarbejdelsen af guiden med deres 
viden, erfaringer og forslag.
Guiden kan også hentes elektronisk på Hjerte
foreningens hjemmeside, hvor eventuelle 
 opdateringer løbende vil være tilgængelig. 
I er altid velkomne til at kontakte vores rådgivere 
på Hjertelinjen tlf. 70250000
God fornøjelse! 

Kim Høgh
Adm. direktør

Kære forældre til hjertebørn
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Hjertebørn er børn, der er født med en hjerte
sygdom eller senere i barndommen får konstateret 
en hjertesygdom  Hvert år fødes der omkring 450 
børn med en hjertesygdom  At være født med en 
hjertesygdom har vidt forskellige implikationer for 
det enkelte barn  En del medfødte hjertesygdomme 
har ikke indflydelse på barnets hverdagsliv, mens 
komplekse medfødte hjertesygdomme kan have 
vidtrækkende konsekvenser og kan påvirke hele 
familien  Det betyder også, at det er meget forskel
ligt, hvad man er berettiget til af hjælp fra det 
offentlige, og afhængigt af, om barnet vurderes som 
værende inden for målgruppen  Mange familier vil 
ikke få behov for ekstra støtte, mens andre familier 
på et tidspunkt kan få brug for forskellige former for 
støtte  I denne guide får I en gennemgang af 
relevante støttemuligheder i forbindelse med jeres 
barns hjertesygdom samt information om, hvad 
forvaltningen har af forventninger til jer som 
forældre og gode råd til at sikre et godt samarbejde 
med kommunen 

Formålet med guiden er, at I som forældre bliver 
bekendt med støtte og handlemuligheder  Desuden 
beskriver guiden paragraffer, sagsgange og proce
durer for at anke afgørelser samt giver gode råd til 
kommunikation og samarbejde med kommunen  
I Hjerteforeningens rådgivning kan I desuden få 
bistand fra en socialrådgiver, ligesom Hjerteforenin
gens Børneklub har forskellige tilbud til at støtte jer 

LÆSEVEJLEDNING

Guiden kan læses fra start til slut, men er primært 
tænkt som et opslagsværk, hvor I kan søge efter 
lige den information, I har behov for  Guiden er delt 
op i kapitler med emneord som “Hvor kan I søge 
hjælp” “Relevante støttemuligheder” og “Retssikker
hed og klageregler”  Kapitlerne er yderligere opdelt i 
undertemaer, så I hurtigt kan finde de oplysninger, I 
helt konkret søger  Bagerst i guiden er der henvis
ninger til relevante hjemmesider, hvor I kan søge 
yderligere information  Har I kun behov for en 
meget specifik viden, kan I også bruge stikords
registeret bagerst i bogen 

INDLEDNING1
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Som forældre til et hjertebarn kan der opstå 
situa tioner, hvor I vil have behov for at søge råd 
 givning og vejledning, fx i forbindelse med 
hospitals ophold, viden om jeres barns hjerte
sygdom, særlige barselsregler mv  I dette kapitel   
får I et overblik over rådgivnings og vejlednings
mulighederne på hospitalet, i jeres kommune og       
i Hjerteforeningen 

HOSPITALETS SOCIALRÅDGIVERE

På nogle hospitaler er der ansat socialrådgivere, der 
kan hjælpe jer med den første kontakt til kommunen  
Det kan være, hvis I er indlagt med jeres nyfødte 
hjertebarn, og indlæggelsen er lang grundet 
operation eller andet  I kan forhøre jer hos perso
nalet på afdelingen, om der er tilknyttet en social
rådgiver  Efter samtale og samtykke fra jer kan 
socialrådgiveren hjælpe med at søge kommunen 
om den støtte, der er muligt at få i lige netop jeres 
situation 

KOMMUNEN

Jeres bopælskommune skal tilbyde jer gratis 
rådgivning og vejledning og er hovedindgangen til 
de offentlige hjælpe og støttetilbud, der findes til 
jer, som har fået et barn med hjertesygdom 
Kommunernes specifikke organisering varierer fra 
kommune til kommune  I mange kommuner er 
hjertebørn med særlige behov enten del af en 
børne og familieafdeling eller en handicapafdeling, 
men afdelingerne kan have forskellige navne og 
være organiseret forskelligt, alt efter hvilken 
kommune I bor i. I kan finde oplysninger på 
kommunens hjemmeside   
Hvis I står i en situation, hvor I har spørgsmål eller 
behov for støtte, kan I henvende jer til Borgerservice, 
som kan henvise jer til rette sted i kommunen  
Kommunen er forpligtet til at yde jer rådgivning og 
vejledning. Dette er præciseret flere steder i 
lovgivningen  I serviceloven fremgår det, at kommu
nen skal sørge for, at forældre med børn og unge 

HVOR KAN I SØGE RÅDGIVNING OG VEJLEDNING2
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eller andre, der faktisk sørger for et barn eller en 
ung, kan få gratis familieorienteret rådgivning til 
løsning af vanskeligheder i familien  Kontakt jeres 
kommune, og hør nærmere om rådgivnings og 
vejledningstilbud i jeres kommune 
Hvis jeres barn har en betydelig og varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne (for målgruppe
definition se kapitel 3), er jeres kommune forpligtet 
til at tilbyde jer en familievejlederordning senest tre 
måneder efter, at kommunen er blevet bekendt med 
dette  Hvis I ikke bliver kontaktet af kommunen, 
anbefaler vi jer, at I selv retter henvendelse til 
kommunen og informerer om jeres situation  
Formålet er, at I skal blive bekendt med de rettig
heder og muligheder, der er i jeres kommune  
I praksis kan det være en sagsbehandler fra 
børne og familieområdet, der enten kommer hjem 
til jer, eller som inviterer til et møde  Der kan også 
være tale om åben anonym rådgivning i form af 
familiehuse, hvor det er muligt at få samtaler 

PÆDAGOGISK, PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR)

Pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR) er 
placeret i kommunen og rådgiver, vejleder og 
undersøger børn og unge i alderen 018 år  Endvidere 
ydes specialpædagogisk bistand til småbørn og 
specialundervisning samt anden specialpædagogisk 
bistand PPR’s opgave er at belyse børn og unges 
vanskeligheder med henblik på at yde rådgivning 
om relevante muligheder for afhjælpning heraf  
Ofte er det daginstitution og skole, der henvender 
sig til PPR, men forældre og børn kan også henvende 
sig, hvis I som forældre undrer jer over, hvorfor PPR 
ikke er inddraget i jeres barns sag  PPR yder også 
rådgivning til specialinstitutioner 

HJERTEFORENINGENS BØRNEKLUBS 
 SOCIALRÅDGIVER

I Hjerteforeningens Børneklub er der ansat en 
socialrådgiver  Her er det muligt for medlemmer at 
få gratis rådgivning og vejledning  Det kan omhandle 
tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter, udgifter i 
forbindelse med indlæggelse, behov for aflastning 
m m  Socialrådgiveren kan kontaktes via 
 Hjerteforeningens rådgivning eller direkte på mail: 
socialraad giver@hjerteforeningen dk

HVOR KAN I SØGE RÅDGIVNING OG VEJLEDNING2

Jeg kan også kun opfordre alle til at melde 
sig ind i Hjerteforeningen. De kan også 
hjælpe med mange oplysninger, støtte og 
vejledninger. Derved får man det, man 
brug for, når man står i vores situation.

HJERTEBARNSMOR

’
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Der findes flere end hundrede for - 
skellige medfødte hjertesygdomme. 
Nogle hjertesygdomme vil som 
nævnt ikke have den store indflydel
se på jeres barns liv, hvorimod andre 
er mere indgribende og betegnes 
som et handicap.I Danmark findes 
der ikke en klar definition af begrebet 
handicap. Hjerteforeningen læner sig 
op ad Det Centrale Handicapråds 
definition: 
“For at tale om et handicap – eller en 
handicappet person – må der kunne 
konstateres en fysisk, psykisk eller 
intellektuel funktionsnedsættelse, 
som afføder et kompensationsbehov 
for, at den pågældende kan fungere 
på lige fod med andre borgere.”  
Danmarks handicappolitiks fundament 
bygger på følgende grundprincipper, 
som blandt andet er udsprunget af 
FN handicapkonventionen:

Kompensation
Et bærende grundprincip i den 
danske handicappolitik er, at 
mennesker med handicap skal 
kompenseres for følgerne af deres 
handicap. Samfundet skal derfor 
tilbyde mennesker, som har en 
funktionsnedsættelse, en række 
ydelser og hjælpeforanstalt ninger 

med det formål at afhjælpe eller 
begrænse konsekvenserne af den 
nedsatte funktion mest muligt. Når 
et hjertebarn eller forældre skal 
kompenseres for barnets nedsatte 
funktionsevne, skal kommunen se på 
de konkrete behov og vurdere det i 
forhold til ikkehandicappede på 
samme alder og i samme livssitua
tion. I kan altid henvise til kompen
sationsprincippet i ansøgninger og 
klager.

Sektoransvar
Sektoransvarlighedsprincippet 
handler om, at alle sektorer inden for 
den offentlige forvaltning har et 
ansvar for at tilrettelægge deres 
tilbud, så borgere med handicap kan 
deltage. Ansvaret for ligebehandling 
af borgere med handicap placeres 
hos den, der i øvrigt har ansvaret for 
det pågældende område. Folke
skolen skal fx sørge for, at elever 
med handicap kan deltage i under  
visningen på så lige vilkår, som 
mulighederne tilskriver.

Ligebehandling
“En tilværelse så tæt på det normale 
som muligt” står der mange steder i 
den sociale lovgivning. Bag denne 

sætning ligger ligebehandlings
princippet. At en borger med 
handicap skal kompenseres så vidt, 
det er muligt. Når det ikke er muligt 
fuldt ud at opnå lige muligheder, så 
er ligebehandling at sikre “det gode 
liv”. Ligebehandling betyder ikke at 
behandle alle ens, men at sikre alle 
lige muligheder – lige muligheder for 
at udvikle og bruge sine potentialer 
og færdigheder.

Tilgængelighed
Tilgængelighed handler om 
samfundets forpligtelser til at 
tilrettelægge og tilpasse alle 
samfundets aktiviteter, så de i 
udgangspunktet tager højde for de 
behov, som mennesker med en 
funktionsnedsættelse har, uanset 
om den er fysisk, psykisk eller 
kognitiv. Det handler ikke kun om 
gode adgangsforhold for kørestols
brugere og borgere med syns
handicap, men om både fysisk, 
intellektuel og og mental tilgænge
lighed.

Dansk Handicappolitiks grundprincipper

(Kilde: Det Centrale Handicapråd
 www.dch.dk)
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Som forældre til et barn med hjertesygdom kan det 
blive relevant med forskellige former for støtte  
for anstaltninger både i forbindelse med hospitals
indlæggelser, hjemme hos jer selv, eller når jeres barn 
er i dagtilbud, skole eller lignende  I følgende kapitel 
vil I få et overblik over relevante støtteforanstaltninger 
inddelt i følgende undertemaer: Operation og 
ambulante kontroller, hjemme, særlig støtte, dag
tilbud og skole og støttemuligheder i andet regi 

3.1   STØTTE VED OPERATION 
OG AMBULANT KONTROLLER

FORLÆNGELSE AF BARSELSDAGPENGE

I forbindelse med fødslen af et hjertebarn og evt  
efterfølgende indlæggelse er det muligt at få 
forlænget barselsorloven  Bliver jeres hjertebarn 
indlagt på hospitalet inden for de første 46 uger 
efter fødslen, har I som forældre krav på, at orloven 
forlænges eller udsættes med den tid, barnet har 

været indlagt, dog højst tre måneder Når I bliver 
udskrevet fra hospitalet, skal I bede om dokumen
tation på indlæggelsen  I skal selv søge om 
forlængelse hos Udbetaling Danmark  
Da sagsbehandlingstiden er tre uger, er det en god 
idé, at I kontakter Udbetaling Danmark hurtigst 
muligt  Vær opmærksom på, at behandling i 
hjemmet ikke sidestilles med indlæggelse ¹

SYGEORLOV VED MINDST                                                         
1 2 SAMMENHÆNGENDE DAGE 

Hvis I som forældre bliver nødsaget til at ophøre 
helt eller delvist med jeres arbejde på grund af jeres 
barns hjertesygdom, er det muligt at søge om 
dagpenge hos Udbetaling Danmark  For at komme 
i betragtning skal der være tale om mindst 12 
sammenhængende dage  Nogle af jer forældre 
vil være berettiget til både sygeorlov og tabt 
arbejdsfortjeneste  Tag en snak med jeres barns 
sags behandler om mulighederne ²

RELEVANTE STØTTEMULIGHEDER3
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RELEVANTE STØTTEMULIGHEDER3

Definition af målgruppen for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter

Begrebet betydelig: Ved betydelig 
funktionsnedsættelse forstås, at 
funktionsnedsættelsen har konse 
kvenser af indgribende karakter i den 
daglige tilværelse.

Begrebet varig: Ved varig funktions
nedsættelse forstås, at der ikke 
inden for en overskuelig fremtid vil 
være udsigt til bedring af de 
helbreds mæssige forhold, og at der i 
lang tid fremover vil være behov for 
at kom pensere for følgerne af 
funktions nedsættelsen.

Begrebet nedsat funktionsevne: Det er 
ikke jeres barns lidelse i sig selv, der 
er afgørende for den nedsatte 
funktionsevne, men derimod 
følgerne af den nedsatte kropslige 

eller kognitive funktion. Det handler 
om at vurdere jeres barns funktion i 
hverdagen sammenlignet med børn 
uden handicap i tilsvarende alder.

Begrebet fysisk eller psykisk: Her kan 
nævnes eksempelvis udviklings
hæmning, sindslidelser, epilepsi, 
diabetes, nedsat bevægelsesfunkti
on, hjerneskade eller manglende eller 
nedsat hørelse.

Begrebet indgribende: Lidelsen skal 
være af en sådan karakter, at den har 
alvorlige følger i den daglige 
tilværelse.

Begrebet kronisk: Hermed forstås 
sygdomstilfælde 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.

Begrebet langvarig: I praksis lægges 
der 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, og hvor familien i en 
kortere periode på grund af barnets 
funktionsnedsættelse er særligt 
tungt belastet. Det, at et barn er for 
tidligt født, er dog ikke tilstrækkeligt 
til at få hjælp efter denne 
bestemmelse. Der behøver ikke at 
være tale om en uhelbredelig lidelse.

Kilde:DUKH – Den Uvildige Konsulentordning  
på Handicapområdet www.dukh.dk

Da vores søn var nyfødt, og vi blev overflyttet til Intensiv på Skejby, var det en 
sygeplejerske, der informerede om, hvilke muligheder vi havde for samtaler, 
og hun havde arrangeret et møde med socialrådgiveren på Skejby. Socialråd
giveren informerede os om vores muligheder såsom tabt arbejdsfortjeneste, 
når vi blev udskrevet, og sendte sagen til vores kommune.

HJERTEBARNSMOR

’
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MERUDGIFTER OG TABT ARBEJDSFORTJENESTE I 
FORBINDELSE MED INDLÆGGELSER OG KONTROLLER 

Hvis jeres barn har en betydelig og varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende 
kronisk eller langvarig lidelse, vil jeres barn være i 
målgruppen for nødvendige merudgifter og tabt 
arbejdsfortjeneste I kan søge om dækning af 
nødvendige merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i 
jeres kommune 3

NØDVENDIGE MERUDGIFTER – FORPLEJNING

I forbindelse med indlæggelse kan der være udgifter 
til forplejning, som er mulige at få dækket  Nogle 
kommuner har fastsatte beløb for et måltid, så det 
kan være meget godt at være bevidst om lige netop 
jeres kommunes niveau 

NØDVENDIGE MERUDGIFTER – TRANSPORTUDGIFTER

Det er muligt at få dækket udgifterne til transport i 
forbindelse med indlæggelser og ambulante 
kontroller, der relaterer sig til jeres barns hjerte
sygdom/handicap  Hvis I har under 50 km, er det 
jeres barns sagsbehandler, I skal søge hos  Ellers er 
der på det behandlende hospital ofte et kørsels
kontor, hvor I kan rette henvendelse  Som dokumen
tation på at I har været til kontrol eller indlæggelse, 

er det en god idé at bede om en bekræftelse hos 
den behandlende læge eller afdeling  En anden 
mulighed er at få en kørselsseddel, som I efter
følgende sender til det hospital, I tilhører  I vil 
herefter få pengene indsat på jeres NemKonto 

TABT ARBEJDSFORTJENESTE

Der kan være forskellige situationer, hvor I som 
forældre til et hjertebarn er nødt til at holde ekstra
ordinært fri fra jeres arbejde for at være sammen 
med jeres barn i forbindelse med kontroller og 
behandling på hospital  Det er muligt at søge tabt 
arbejdsfortjeneste ved indlæggelse og ambulante 
kontroller, der relaterer til jeres barns hjertesygdom, 
og hvor I som forældre har et løntab  Derudover skal 
der årligt være mere end tre kontroller for at få 
dækket tabt arbejdsfortjeneste  Almindeligvis er det 
kun muligt, at en af jer forældre får tabt arbejds
fortjeneste  Hvis jeres hjertebarn indlægges, og det 
fra hospitalets læger anbefales, at begge forældre 
skal være til stede, er det muligt at søge om tabt 
arbejdsfortjeneste til jer begge  Husk at få skriftlig 
dokumentation på, at I begge skal være til stede 4 

(For mere uddybende viden om tabt arbejds
fortjeneste se s.18).
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3.2   STØTTE 
I HJEMMET

NØDVENDIGE MERUDGIFTER 

Serviceloven giver mulighed for, at I kan få dækket 
de nødvendige merudgifter, hvis jeres barn er 
omfattet af målgruppen, som er en konsekvens af 
den nedsatte funktionsevne (For målgruppedefiniti
on se s.18). Nødvendige merudgifter skal sandsyn
liggøres for et år ad gangen  Merudgifterne skal 
overstige 4.752 kr. årligt (2017 sats). Beløbet vil blive 
indsat på jeres NemKonto og vil blive afrundet til 
nærmeste 100 kr  Som udgangspunkt skal hele 
merudgiftsberegningen udbetales til jer forældre, så 
I selv står for indkøb og afregning, medmindre I 
indgår en aftale med sagsbehandleren om, at 
kommunen administrerer nogle af jeres mer udgifter  
Det er en god idé at kunne dokumentere udgiften  
Hvis I har mere end ét barn, der er berettiget til 
nødvendige merudgifter, er det de samlede mer
udgifter for disse børn, der lægges til grund ved 
beregningen 5 

RELEVANTE STØTTEMULIGHEDER3

Nødvendige merudgifter er en løbende ydelse, 
hvilket vil sige, at det er sags behandleren, der skal 
sørge for opfølgning  For at ydelsen kan stoppes, 
skal der træffes en afgørelse om dette  Det samme 
gælder, hvis ydelsens størrelse ændres 

ENKELTSTÅENDE MERUDGIFT

Hvis I får en stor og uventet nødvendig merudgift, er 
det muligt at søge om at få denne dækket som en 
enkeltstående udgift uden regulering af allerede 
beregnede merudgifter 6 Det kunne fx være:

KURSUS: Det er muligt at søge om dækning af 
merudgifter som følge af nødvendig deltagelse i 
kurser, som har til formål at sætte jer forældre i 
stand til at have barnet eller den unge hjemme, 
passe og pleje, opdrage og kommunikere med 
barnet eller den unge  Det kan dreje sig om udgifter 
til kørsel, kursusafgift og lignende  Der kan også 
være tale om tabt arbejdsfortjeneste, hvis kurset er 
placeret i arbejdstiden 
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Fritidsaktiviteter 
Hvis jeres hjertebarn fx gerne vil gå til 
gymnastik, men på grund af sin nedsatte 
funktionsevne ikke kan deltage på et 
almindeligt gymnastikhold, men et hold 
for børn med særlige behov og hensyn. 
Disse hold er oftere dyrere, og dermed har 
I som forældre en nødvendig merudgift i 
differencen imellem disse hold.

Beklædning/fodtøj
Hvis jeres barn har et ualmindeligt stort 
slid på tøj og sko, fx hvis et større barn 
fortsat kravler, barnet bider i tøjet, eller 
tøjet skal udformes på en speciel måde 
eller lignende. Hvis der derimod er tale om 
ortopædisk fodtøj, skal disse bevilges som 
hjælpemiddel jf. Servicelovens § 112.

Medicin
Hvis jeres hjertebarn får medicin som følge 
af funktionsnedsættelsen eller en kronisk 
eller langvarig lidelse hos barnet, er det 
muligt at søge om at få disse nødvendige 
merudgifter dækket. I skal kontakte egen 
læge, da lægen kan søge om enkelttilskud 
ved Sundhedsstyrelsen via sundhedsloven 
til lægeordineret medicin. Kronikertilskud 
bliver automatisk tildelt berettigede 
borgere via CTRregistret.

Ekstra vask
Det er muligt at få dækket nødvendige 
merudgift, hvis I har ekstraordinært stort 
behov. Det kan fx være, hvis jeres 
hjertebarn får vanddrivende medicin, og 
barnet derved bliver sengevæder.

Kørsel
Der kan være tale om kørsel til 
fritidsinteresser, hvis det grundet lidelsen/
handicappet ikke er muligt at benytte et 
tilbud i nærområdet, eller det kan være til 
fysioterapi eller anden behandling, hvor det 
ikke er muligt at tage offentlig transport.

Aflastning
Lovgivningen giver mulighed for at etablere 
aflastning/ afløsning på flere forskellige 
måder, efter hvilke behov I som forældre 
har, samt efter hvilket støttebehov jeres 
barn har brug for. Tag en snak med jeres 
sagsbehandler, hvis I vurderer, at I har 
brug for en hjælper som aflastning i 
hjemmet grundet jeres hjertebarns 
nedsatte funktionsevne (Læs mere om 
aflastning s. 23).

Nedenstående følger en række eksempler på, hvad nødvendige 
merudgifter kan være. Listen er ikke udtømmende:
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FOR AT KOMME I BETRAGTNING SKAL 
FØLGENDE BETINGELSER VÆRE OPFYLDT:

1  Jeres barn har en betydelig og varigt nedsat     
fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende 
kronisk eller langvarig lidelse (se målgruppe
definition s. 14).

2  Jeres barn skal være under 18 år og hjemme
boende 

3  Det skal være mest hensigtsmæssigt, at det er jer 
forældre, der passer jeres barn, og at det er en 
nødvendig konsekvens af funktionsnedsættelsen/ 
lidelsen, at barnet passes i hjemmet 

4  Det skal dokumenteres, at I som forældre er 
nødsaget til at ophøre helt eller delvist med jeres 
lønarbejde  

Selv om I har et hjertebarn, er I ikke automatisk 
berettiget til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, da 
det ikke er sikkert, at det vurderes nødvendigt, at 
jeres barn skal passes i hjemmet eller af jer 
forældre  I nogle situationer vurderes det måske, at 
en hjælper i hjemmet er løsningen 

RELEVANTE STØTTEMULIGHEDER3

FØLGENDE VÆGTES VIA LOVGIVNINGEN 
I EN ANSØGNING

•  Hvis jeres barn ofte er vågen om natten og 
derved påvirker jeres nattesøvn 

•  Hvis jeres barn ikke kan overskue konsekvenserne 
af egne handlinger og derved har behov for 
overvågning for ikke at påføre sig selv eller andre 
skade 

•  Hvis jeres barn har behov for pleje og overvågning, 
fordi jeres barn er fysisk svagt eller ofte får 
sygdomsanfald 

•  Hvis jeres barn ikke kan være i dagtilbud eller 
skole grundet nedsat immunforsvar 

•  Hvis jeres barn skal ledsages til behandling

•  Hvis jeres barn har meget varierende kræfter, 
smerter og anfald, og hvor det vurderes fra dag til 
dag, om barnet kan være i dagtilbud eller skole 

•  Hvis hjertebarnet kræver ekstra tid, og det derfor 
kan være svært at udfylde forældrerollen for de 
raske søskende, kan hensynet til hjertebarnets 
søskende inddrages 7

TABT ARBEJDSFORTJENESTE

Der kan være situationer, hvor det er nødvendigt, at I passer jeres barn i hjemmet  Serviceloven giver 
jer forældre mulighed for at søge om tabt arbejdsfortjeneste til både enkelte timer eller fuld tid 
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Vores lille pige blev indlagt den 11. marts 2014 på Skejby Sygehus. Vi vidste ikke, at hun var 
et hjertebarn, så det kom som et stort chok for os. Vi havde ikke sat os ind i nogen regler eller 
paragraffer, så da personalet på Intensiv dagen efter indlæggelsen foreslog, at vi fik en snak 
med socialrådgiveren, som er tilknyttet sygehuset, sagde vi ja tak til det. 

Vi syntes dog, at det måske var spild af tid, for vi troede jo ikke, at vi fik brug for hjælp.             
Vi håbede på, at når vores pige var blevet opereret, så kom vi hurtig hjem igen, og vi kunne 
fortsætte vores hverdag. Vi blev dog klogere, for i første periode var vi indlagt i alt i 113 dage. 
Snakken med socialrådgiveren var rigtig god. Hun fortalte, at jeg som mor havde ret til at få 
min barsel forlænget med de antal dage, som vi var indlagt. Senere fandt jeg dog ud af, at 
man maks. kan få erstattet 90 dage. Hun sagde også, at far kunne søge tabt arbejdsfor
tjeneste hos kommunen. Hun fik en masse oplysninger om fars firma, løn osv. Hun var så sød, 
at hun skrev ansøgningen til kommunen, så det slap vi for at tænke på”

HJERTEBARNSMOR

’
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Udgangspunktet for hjælpen er, at I som familie skal 
have samme beløb til at leve for som tidligere  Dog 
skal I være opmærksomme på, at der er et ydelses
loft, i forhold til hvor meget det er muligt at få i tabt 
arbejdsfortjeneste  I 2017 er ydelsesloftet 29 918 kr  
pr  md  før skat  Beregningen bliver taget ud fra den 
seneste indtægt  Hvis der ikke er opnået tilknytning 
til arbejdsmarkedet, vil kommunen vurdere, hvad 
der vil være sandsynligt i den givne situation, og 
udarbejde beregningen derpå 
I skal være opmærksomme på, at tabt arbejdsfor
tjeneste er en løbende ydelse, hvor det er kommunen, 
der har opfølgningsforpligtelsen  Hvis kommunen 
efter opfølgningen træffer afgørelse om væsentlig 
ændring i jeres antal timer, giver lovgivningen 
mulighed for at få tilkendt en afviklingsperiode på op 
til tre måneder  Tabt arbejdsfortjeneste ophører 
senest den dag jeres barn fylder 18 år uden afvik
lingsperiode 
Arbejdsgiveren er ikke forpligtet til at acceptere 
ønsket om nedsat tid  Hvis der skulle opstå 
uenighed om at gå ned i tid, kan det være en god idé 
at se, hvad der står i jeres overenskomst  I nogle 
overenskomster gælder det, at man har ret til orlov, 
men ikke alle har den ret 
Afviser arbejdsgiveren, kan I undersøge muligheder 
jf  servicelovens mulighed for pasning af nært
stående med handicap eller alvorlig sygdom  Her er 

det kun muligt at holde orlov i maks  seks måneder, 
dog er der i enkelte tilfælde mulighed for forlængelse 
med 3 måneder  Denne mulighed har alle uanset 
overenskomst  Dog skal det undersøges, om jeres 
barn tilhører målgruppen 
Hvis I går med overvejelser om at søge om tabt 
arbejdsfortjeneste, anbefales det at tage tidsperspek
tivet med i overvejelserne  Erfaringerne viser, at det 
efter 35 år på fuld tabt arbejdsfortjeneste kan være 
svært at komme ind på arbejdsmarkedet igen  Få 
rådgivning og vejledning om tabt arbejdsfortjeneste 
fx regler om ferietillæg og pension hos jeres sags
behandler i kommunen og hos Hjerteforeningen 

HJÆLPEMIDLER

Hjælpemidler er produkter, der alene er fremstillet 
for at kunne afhjælpe nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne  Formålet med at bevilge hjælpe
midler er, “at borgeren får mulighed for at føre en så 
normal og selvstændig tilværelse som muligt og i 
størst mulig grad gøre den pågældende uafhængigt 
af andres bistand i dagligdagen ” 8 Hjælpemidlet kan 
fx være et særligt bestik, en kørestol m m , men det 
kan også være for at hjælpe jer som forældre fx 
med en lift 
Nogle genstande er så almindelige og ikke frem
stillet specifikt med henblik på at afhjælpe nedsat 
funktionsevne  Disse produkter kaldes for forbrugs

RELEVANTE STØTTEMULIGHEDER3
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goder eller sædvanligt indbo  Det er produkter, der 
forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug 
og med hele befolkningen som målgruppe  Disse 
kan som hovedregel ikke bevilges som et hjælpe
middel 
Der skal altid bevilges det bedste og billigste 
egnede. Så hvis I forældre finder, at I ikke ønsker 
det, som kommunen er kommet frem til, kan I 
vælge at lægge lidt ekstra til og få det ønskede      
Der er ligeledes frit leverandørvalg på hjælpemidler 9

Udgifter, der er forbundet med almindeligt vedlige
hold af et hjælpemiddel, pålægges ejeren, fx hvis 
jeres hjertebarn har en kørestol, så skal I selv betale 
for nye dæk 

LEDSAGERORDNING

Hvis jeres hjertebarn på 12 år og derover ikke kan 
færdes alene som andre jævnaldrende, kan det 
være en god idé at søge om en ledsagerordning hos 
jeres sagsbehandler 10  
Ledsagerordningen giver mulighed for op til 15 
timers ledsagelse om måneden til aktiviteter, den 
unge selv vælger  Et af formålene med ordningen er, 
at den unge kommer ud til aktiviteter for at undgå 
isolation samt for at komme hjemmefra uden mor 
og far  En ledsager kan hjælpe med overtøjet, føre 
kørestolen, følge med i bussen, i svømmehallen, i 
biografen og lignende  Ledsageren skal helst være 

en person over 18 år og almindeligvis ikke et 
nærtstående familiemedlem  Det er den unge selv, 
der skal udpege ledsageren  Mange vælger en, de 
kender fra skolen eller fra deres dagligdag  Enkelte 
kommuner har et ledsagerkorps 
Efter aftale med sagsbehandleren kan den unge 
spare timerne sammen, hvis der er et specielt 
formål 
Ligeledes er det muligt at få et tilskud til at afholde 
ledsagerens udgifter til fx befordring og andre 
aktiviteter  Dog skal den unge selv betale sine egne 
udgifter til aktiviteter  Hos DH, Dansk Handicap   
organisation, kan I købe et ledsagerkort  Ledsager
kortet giver gratis adgang for en ledsager i forbin
delse med ledsagelse  Det kan være i nogle 
forlystelsesparker, Legoland, Givskud og bl a  
Nordisk Film Biografer m m  Det er altid en god idé 
at forhøre sig om dette 11

HANDICAPBIL

Nogle hjertebørn har brug for en særlig bil på grund 
af deres funktionsnedsættelse og dertil nødvendige 
hjælpemidler 12 Hvorvidt I er berettiget til en 
handicapbil, vurderes ud fra funktionsniveau og 
kørselsbehov  Funktionsniveau drejer sig om 
gangdistance og udholdenhed, herunder trætheden 
for hjertebørn  I forhold til kørselsbehovet vil 
behovet blive vurderet, på baggrund af hvad der 
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køres til, hvor ofte og hvor mange kilometer  
Desuden vurderes det, om jeres barn kan tage 
offentlig transport eller andre kørselsordninger  
Parkeringskort skal søges ved DH, Dansk 
 Handicaporganisation 13

HENVISNING TIL PSYKOLOG VIA EGEN LÆGE

Som pårørende til et hjertesygt barn eller ung er der 
mulighed for en henvisning til psykolog via egen 
praktiserende læge  Pårørende skal forstås som 
nærmeste familie, forældre og søskende  Det er 
muligt at få en henvisning, hvis jeres barn får 
konstateret en hjertesygdom 
En henvisning skal normalt udstedes inden seks 
måneder efter den hændelse, som er årsag til, at der 
er opstået behov for psykologhjælp, Henvisningen 
skal dog senest være udstedt 12 måneder efter den 
begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte 14

AFLASTNING

Aflastning eller afløsning kan have mange forskellige 
former, alt efter hvilke behov jeres barn og familien 
som helhed har brug for. Hvis ønsket om aflastning 
udelukkende skyldes barnets funktionsnedsættelse 
og hensyn til familien, kan dette etableres i eller 
uden for hjemmet. Hvis aflastningen skyldes 
barnets særlige behov for støtte, skal der forinden 
foreligge en børnefaglig undersøgelse. Aflastningen 

vil da være i aflastningsfamilie eller på institution. 
Hvis en af de to førnævnte muligheder ikke kan 
opfylde behovet for aflastning, er anden mulighed at 
få bevilget udgiften til en hjælper i hjemmet som 
nødvendig merudgift  Hvad der er aktuelt i jeres 
familie,vurderer I sammen med sagsbehandleren 
ud fra behov og ønsker 15

3.3   STØTTE  I DAGLIGTILBUD
OG SKOLE

Hjertebørn kan have behov for, at der bliver taget 
særlige hensyn til dem i vuggestue, børnehave eller 
skole  Det er jeres kommune, som træffer afgørelse 
om specielle dag og skoletilbud  I følgende kapitel 
får I et overblik over de forskellige specialtilbud 

SPECIALDAGPLEJE

Specialdagpleje er et intensivt dagtilbud for små 
børn i alderen 06 år med behov for en særlig 
indsats, som kombinerer behandling, stimulation  
og omsorg i éntilénkontakt med en fast voksen   
Hvis jeres hjertebarn har behov for særlig pleje og 
om sorg, kan specialdagpleje være en mulighed      
Jeres hjertebarn skal visiteres til tilbuddet via PPR  
Kommunen vurderer, hvorvidt jeres hjertebarn er 
berettiget til en plads, herunder hvilke hensyn der 
skal vises, og hvor længe der er behov for en 
specialdagpleje  Et alternativ kan være, at jeres 
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PÆDAGOGISK, PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR)

Hvis I finder, at jeres hjertebarn har vanskeligheder, 
der kræver særlige hensyn og støtte, kan I henvende 
jer til PPR, eller I kan bede daginstitution eller skole 
om, at der afholdes et dialogmøde, hvor alle parter 
deltager  PPR kan være behjælpelig med at udarbejde 
en undersøgelse, som kan bestå af observationer i 
dagtilbud/skole, orienterende samtaler, psykologiske 
tests, motoriske tests, sproglige tests og supervision 
af personale  Undersøgelsen kan afsluttes med en 
skriftlig udtalelse, såfremt I forældre ønsker det      
Hvis I er i tvivl om, hvorvidt PPR kan hjælpe i lige 
præcis jeres tilfælde, kan I altid kontakte PPR i jeres 
kommune for at høre nærmere  Personalet i PPR har 
notat og tavshedspligt 

HJEMMEUNDERVISNING

Jeres barn er undervisningspligtigt til og med 9  
klasse  Hvis jeres barn er forhindret i at komme i 
skole, fx grundet smittefare lige efter en operation, 
fysiske udfordringer eller lignede, skal barnets skole 
ud fra den foreliggende situation vælge enten at 
sørge for transport til og fra skole eller arrangere 
undervisning i hjemmet  Når sygefraværet har haft  
en samlet varighed på 3 uger (15 skoledage), skal  
skolens leder rette henvendelse til jer forældre i 
forhold til tilrettelæggelse af jeres barns undervisning  
Det samme gælder ved kortvarigt men hyppigt fravær 

RELEVANTE STØTTEMULIGHEDER3

hjertebarn går i almindelig dagpleje, og støtten kan 
da bestå i, at dagplejeren vil have et reduceret 
børnetal 

SPECIALBØRNEHAVE/VUGGESTUE

Nogle hjertebørn har behov for at gå i en special
børnehave, hvor der er få børn på stuerne og mere 
personale  Hvis I tænker, at lige netop jeres barn vil 
udvikle sig bedst i en specialbørnehave grundet 
behovet for særlig støtte, skal I rette henvendelse til 
PPR, da de skal visitere til specialbørnehave 

OVERGANG MELLEM DAGTILBUD OG SKOLE

Det kan være relevant med et netværksmøde i 
forbindelse med overgange fra et dagtilbud til et 
andet eller i forbindelse med skolestart  Formålet 
med mødet er at sikre, at viden og erfaringer 
videregives, så overgangen bliver så smidig som 
muligt  Personalet kan indkalde jer til et netværks
møde, eller I kan selv tage initiativ til et møde 
Børnehjertefonden har udarbejdet to informations
hæfter, der omhandler det at være hjertebarn og 
starte i dagtilbud og skole  Disse hæfter henvender 
sig både til forældre og fagpersoner  Hæfterne kan 
downloades gratis 17
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I folkeskolen var det altid svært for mig, 
men det blev værre hen over årene. Idræt 
var sværest. Mest fordi jeg havde min 
hjertefejl og dermed var begrænset 
allerede på det punkt. Men det hele blev 
meget værre, da jeg fik ondt i ryggen. Jeg 
havde fået lov til ikke at gå til idræt, efter 
at nogle læger og mine forældre havde 
presset lidt på lærerne om det. Vi skulle 
altid presse meget på, når det angik 
hvilesteder eller anden hjælp, som jeg 
havde brug for. Lærerne på min folkeskole 
pressede mig også rigtig meget til det 
punkt, hvor jeg blev meget i tvivl. Jeg 
hadede at være der. Men så kom jeg til 
Bjerget Efterskole. Der gav lærerne mig tid 
og var meget åbne over for mine problemer. 
De kom bare med løsninger og sagde, “det 
finder vi skam ud af!” Og de finder altid ud 
af det. De forstår mig, når jeg siger, at jeg 
har brug for at lægge mig ned, når jeg har 
brug for at slappe af eller få lidt ekstra 
smertestillende. De er også meget 
opmærksomme på det. Jeg har stadigvæk 
svært ved at vænne mig til, hvor imøde
kommende og venlige min efterskole er, 
når jeg har gået på en folkeskole, der var 
det direkte modsatte i flere år. Efterskole 
er dog stadigvæk hårdt. Der er stadigvæk 
forhindringer og svære tidspunkter, men 
det er det værd efter min mening.

HJERTEBARN, 14 år

på grund af en kronisk sygdom, når fraværet har haft 
en samlet varighed af 3 uger (15 skoledage).18            
For elever, der er indlagt på hospitalet, arrangeres 
undervisning af den kommune, hvor hospitalet ligger 

HJÆLPEMIDLER I SKOLEN

Når et hjertebarn har brug for hjælpemidler for at 
kunne deltage i undervisningen, er det skolens 
ansvar jf  sektoransvar (Dansk Handicappolitiks 
grundprincipper). Hvis jeres hjertebarn har brug for 
fx en særlig stol, et specialbord, ithjælpemiddel 
eller andet, skal I have en dialog med skolens leder  
Skolen vurderer på baggrund af en pædagogisk
psykologisk udtalelse, hvilke særlige undervisnings
materialer og ithjælpemidler jeres barn har behov 
for  Det vil som oftest være PPR i kommunen, der 
udfærdiger sådan en udtalelse 19

UU-VEJLEDER

Ungdommens uddannelsesvejleder findes i alle 
kommuner  Folkeskoler, friskoler og efterskoler har 
en UUvejleder tilknyttet for elever i 7  til 10  klasse  
Ofte kommer UUvejlederne ud i klasserne  Hvis 
jeres barn erklæres uddannelsesparat, vil I ikke 
modtage individuel rådgivning  Dette er forbeholdt 
elever, der vurderes ikkeuddannelsesparate  Hvis I 
finder, at I har behov for mere viden, kan I læse 
mere på www uddannelsesguiden dk

’
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behov for en særlig tilrettelæggelse af prøverne, 
drøftes dette samme med jeres barn  Hvis I alle er 
enige om, at det er det bedste, indstiller læreren til 
skolens leder  Det er herefter lederen, der træffer 
afgørelsen om, hvorvidt jeres barn skal tilbydes at 
gå til prøve på særlige vilkår 

FRITAGELSE FOR PRØVER

Det er skolelederen, der træffer afgørelse om, 
hvorvidt jeres barn skal fritages for prøve i et eller 
flere fag. Inden dette besluttes, skal det vurderes, 
om det er muligt at gå til prøve på særlige vilkår  
Hvis I forældre og jeres barn er uenige med 
skolelederen, kan I bede om at inddrage PPR  
Hvis I beslutter, at jeres barn ikke skal aflægge 
prøve, skal I sammen med skolelederen beslutte, 
hvordan faget skal evalueres  Afgørelsen skal 
træffes individuelt og konkret på baggrund af jeres 
barn psykiske eller fysiske behov 

SÆRLIGT TILRETTELAGT       
 UNGDOMSUDDANNELSE (STU)

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse er en treårig 
uddannelse for unge, der grundet fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse eller andre vanskeligheder ikke 
kan indgå i et ordinært uddannelsesforløb 
Da alle unge har ret til en uddannelse, er STU en 
mulighed for mange unge med væsentlige vanske

AFGANGSPRØVE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

Hvis jeres hjertebarn har kognitive vanskeligheder, 
er ordblind eller har andre problemstillinger, er det 
muligt at anvende de almindelige hjælpemidler, der 
benyttes i undervisningen, uden at det betragtes 
som en afvigelse 
Det er muligt at søge om ekstra tid til eksamen eller 
andre former for fravigelser fra prøvekrav  I Bekendt 
gørelsen om folkeskolens prøver står bl a , at elever 
med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller 
elever, der har tilsvarende vanskeligheder, kan være 
omfattet af de særlige prøvevilkår  Den særlige 
tilrettelæggelse kan omfatte prøvens form og 
rammer, brug af hjælpemidler, tildeling af ekstra tid, 
fravigelse af krav om at en prøve aflægges som en 
gruppeprøve eller ændring af opgaven 20

Det er skolens leder, der afgør, om der kan fraviges 
fra normale prøvevilkår  Denne afgørelse træffes på 
baggrund af en aktuel pædagogiskpsykologisk 
vurdering  Denne vurdering skal vise, at eleven på 
grund af sine særlige vanskeligheder ikke vil kunne 
opnå et resultat ved prøven, der afspejler den 
pågældendes faglige niveau  En fravigelse, der ikke 
ændrer ved prøvens faglige indhold, skal ikke 
fremgå af elevens prøvebevis  Ændrer fravigelsen 
derimod ved prøvens faglige indhold, skal det 
fremgå af prøvebeviset ”21

Hvis I eller jeres barns lærere skønner, at der er 

28



gennemføres i samarbejde med jer og jeres barn  
Undersøgelsen udarbejdes ud fra seks punkter: 
udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, 
sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber samt 
andre relevante forhold 16 Kommunen afholder en 
samtale med jeres barn  Samtalen kan dog ude
lades, hvis jeres barns modenhed eller sagens 
karakter i afgørende grad taler imod det  Jeres barn 
må gerne have en person med, som vedkommende 
er tryg ved, der fungerer som barnets bisidder  
Mange gange er det forældre, lærer eller pædagog  
Den børnefaglige undersøgelse kan for nogle virke 
som en voldsom proces, men det er vigtigt at huske 
på, at undersøgelsen ikke må være mere omfattende, 
end formålet tilskriver  Når undersøgelsen er færdig, 
har I som forældre krav på at gennemlæse og 
kommentere på undersøgelsen 

HANDLEPLAN VED SÆRLIG STØTTE

Inden den særlige støtte besluttes, skal der være 
udarbejdet en handleplan, som beskriver, hvad 
formålet med støtten er, og hvordan indsatsen skal 
være, for at dette kan nås  Handleplanen skal tage 
udgangspunkt i resultaterne af den børnefaglige 
undersøgelse af barnets eller den unges forhold og 
skal indeholde konkrete mål i forhold til barnets eller 
den unges trivsel og udvikling samt indsatsens 
forventede varighed 

ligheder  Der kan ikke søges om SU til denne 
ungdomsuddannelse  Mange unge er på kontant
hjælp, uddannelseshjælp eller får tilkendt en 
førtidspension  For at komme i betragtning til et 
STUforløb, skal UUvejleder inddrages 

3.4   BEHOV FOR
SÆRLIG STØTTE

Et barn med hjertesygdom kan få behov for særlig 
støtte efter serviceloven  Det er jeres kommune, 
som træffer afgørelse om særlig støtte  Der kan 
være stor forskel på tilbuddene i de enkelte kommu
ner, men det kan fx være praktisk eller pædagogisk 
støtte og vejledning til jer, så jeres barn og I som 
samlet familie kan blive i stand til forsat at få en 
velfungerende dagligdag  Særlig støtte til hjertebørn 
kan være en kontaktperson, aflastning på institution 
eller i plejefamilie, praktisk pædagogisk støtte, 
familiebehandling, anbringelse m m 

DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Hvis et hjertebarn er i en situation, hvor det må 
antages, at barnet har brug for særlig støtte, skal 
kommunen træffe afgørelse om udarbejdelse af en 
børnefaglig undersøgelse  Undersøgelsen skal mun
de ud i en begrundet stillingtagen til, om der skal 
iværksættes støtte til barnet og familien  Den 
børnefaglige undersøgelse skal så vidt muligt 
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3.5   STØTTEMULIGHEDER
I ANDET REGI

HJERTEFORENINGENS BØRNEKLUB

Hjerteforeningens Børneklub er Danmarks eneste 
patientklub for hjertebørn og deres familier  
I Børneklubben kan forældre til hjertebørn få råd, 
hjælp og vejledning af andre hjertebørns forældre  
Børneklubben arrangerer bl a  en lang række sociale 
sammenkomster, udflugter og faglige arrange
menter i hele landet, hvor hjertebørn og deres 
 familier kan mødes  Børneklubben arrangerer også 
landsdækkende aktiviteter som familiekurser med 
ny viden til forældrene  Alt sammen for at støtte 
børn med medfødte hjertesygdomme og deres 
familier  
I kan læse mere om konkrete aktiviteter på 
www hjertebarn dk

AFLASTNINGSWEEKENDER

Hjerteforeningen tilbyder forskellige aflastnings
weekender for familier med hjertebørn  Nogle af 
aflastningsweekenderne er målrettet særlige 
grupper som fx hjertebørn med mentale/psykiske 
udfordringer, nye familier eller familier, der har 
mistet deres hjertebarn  Weekenderne er fra fredag 
eftermiddag til søndag eftermiddag  
I kan læse mere på www hjertebarn dk eller 
kontakte Hjerte foreningen 

ØNSKEFONDEN – MAKE-A-WISH

MakeAWish Ønskefondens formål er at opfylde et 
ønske for børn og unge mellem 3 og 18 år, der bor i 
Danmark og er ramt af en livstruende sygdom, med 
henblik på at skabe håb, styrke og glæde  I kan læse 
mere og finde ansøgningsskema på 
www onskefonden dk

RELEVANTE STØTTEMULIGHEDER3
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Når jeres barn fylder 18 år, er jeres barn myndigt  
Det betyder, at det kun er i de tilfælde, hvor jeres 
barn giver skriftelig samtykke/ fuldmagt, at I kan 
medvirke i jeres barns sag  Nogle hjertebørn kan på 
grund af deres helbred ikke træffe beslutninger om 
deres økonomi eller deres personlige forhold  
De kan derfor have behov for, at andre træffer 
beslutningerne for dem  Der kan søges om værge
mål hos Statsforvaltningen 
Jeres kommune er forpligtet til at yde jer rådgivning 
og vejledning i forbindelse med overgangen fra barn 
til voksen  Det er en god idé at kontakte jeres 
hjertebarns sagsbehandler i god tid og tale om, 
hvilke muligheder der er for støtte efter det 18  år  
I kan aftale et overdragelsesmøde, hvor de forskellige 
fagpersoner deltager for at få viden formidlet videre 
til de kommende sagsbehandlere og andre fag
personer  Hvis I modtager særlig støtte efter 
serviceloven, er kommunen forpligtet til at ud
arbejde en handleplan, som fokuserer på den unges 
overgang til voksenlivet, når jeres barn fylder 16 år  
Den unges overgang til voksenlivet vil betyde 

ændringer på de ydelser, tilbud og rutiner, som har 
været en del af jeres hverdag  Indtil nu har fokus ved 
vurderingen af jeres barns behov for støtte været på 
jer som familie  Når jeres barn bliver myndigt, 
ophører jeres forsørgelsespligt  Myndighederne vil 
herefter først og fremmest fokusere på den unges 
egne forhold og behov og ikke på familiens samlede 
situation  Det betyder bl a , at:

1  Nødvendige merudgifter efter serviceloven 
ophører, den dag jeres barn fylder 18 år  Den unge 
har mulighed for at søge om nødvendige mer
udgifter til voksne efter serviceloven 

2  Tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven 
ophører, når jeres barn fylder 18 år  Kontakt jeres 
kommune for råd og vejledning herom 

3  Særlig støtte vil som hovedregel ophøre, når jeres 
barn fylder 18 år  Den unge har dog mulighed for 
at få efterværn, hvis han eller hun har en kontakt
person eller er anbragt uden for hjemmet           
Det betyder, at den særlige støtte kan fortsætte 
frem til det 23  år 

OVERGANGEN TIL VOKSEN4
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HJERTEFORENINGEN GUCH

Hjerteforeningen GUCH er en patientklub for dem, 
som er over 18 år og født med en hjertesygdom 
eller har en tidligt erhvervet hjertesygdom  

I GUCH kan I møde andre unge og voksne og 
derigennem danne et netværk  GUCH arrangerer 
aktiviteter såvel på landsplan som lokalt  Se mere 
på www guch dk

G U I D E  T I L  F O R Æ L D R E  M E D  H J E R T E B Ø R N 33



Nogle hjertefejl er så alvorlige, at hjertebarnet kan 
dø af lidelsen. I dette kapitel får I et overblik over 
tilbud til at bearbejde sorgen og savnet eller mere 
praktiske ting som fx viden om særlige barselsreg
ler og hospice.

HENVISNING TIL PSYKOLOG VIA EGEN LÆGE

Som pårørende til et hjertesygt barn eller ung, som 
dør, er der mulighed for en henvisning til psykolog
behandling via egen praktiserede læge. 

BARSELSREGLER, HVIS I MISTER                                
JERES HJERTEBARN 

Hvis jeres hjertebarn er født efter udgangen af 22. 
graviditetsuge eller dør inden for de første 32 uger 
efter fødslen, har mor ret til 14 ugers barselsorlov 
med dagpenge og far har ret til to ugers barsels
orlov med dagpenge.22

Hvis I ikke er klar til at optage arbejdet efter 
barselsorlov, kan I kontakte jeres egen læge og 
derigennem blive sygemeldt fuldt eller delvist i en 
aftalt periode. For kvinder gælder, at man efter en 
lægelig vurdering kan få forlænget sin ret til fravær 
med barselsdagpenge. Dog højst indtil 46 uger 
efter fødslen.
Kvinder, der har mistet inden 22. uge, kan på 
baggrund af en lægelig vurdering være berettiget 
til orlov med barselsdagpenge.23

HOSPICE

1. november 2015 åbnede Lukashuset, som er 
Danmarks første aflastnings-, lindrings- og 
hospicetilbud til børn og unge mellem 0 og 18 år 
med livstruende, livsbegrænsende og uhelbredelig 
sygdom.

HVIS HJERTEBARNET DØR5
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Ophold på Lukashuset kan være midt i et syg
domsforløb eller i forbindelse med livsafslutning, 
hvor der vil være fokus på barnet og resten af 
 familien i den svære tid.
Som forældre kan I selv udfylde et ansøgnings
skema eller kontakte Lukashuset telefonisk, hvis
 I ønsker et ophold. I forbindelse med ansøgning 
om ophold er der et visitationsteam, der afgør, 
om I kan visiteres ind. I kan læse mere på 
www.sanktlukas. dk/bornehospice

HJERTEFORENINGENS BØRNEKLUB

For mange forældre, der har mistet et barn, kan 
det være en stor hjælp at møde andre i samme 
situation for at tale om sorgen. Hjerteforeningens 
Børneklub har en kontaktperson, som selv har 
oplevet at miste, og som gerne står til rådighed. 

Find kontaktdetaljerne på den aktuelle kontakt
person på www.hjertebarn.dk.
Hjerteforeningens Børneklub arrangerer også 
årlige sorgweekender, hvor forældre kan være 
sammen med andre forældre, som står med den 
samme store sorg og enorme savn. I løbet af 
weekenden giver en erfaren psykoterapeut 
redskaber og hjælp til at bearbejde sorgen og 
savnet. Hjerteforeningens Børneklub arrangerer 
også en årlig forkælelsesweekend, hvor familier, 
der har mistet deres hjertebarn, får mulighed for at 
få en god oplevelse sammen som familie i samme 
livssituation.
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I det følgende beskrives, hvorledes I kan søge støtte 
hos kommunen, ligesom der er gode råd til at sikre 
en god kommunikation og et godt samarbejde med 
kommunen 

6.1   SÅDAN SØGER I STØTTE
HOS KOMMUNEN

Det er muligt at søge om en ydelse via borger dk 
eller på de fleste kommuners hjemmeside. Desuden 
kan I ringe eller møde personligt i Borgerservice og 
få oplyst, hvem I skal stile jeres ansøgning til 
Når I som forældre til et hjertebarn sender en 
ansøgning til jeres kommune, skal kommunen 
behandle jeres ansøgning  På hjemmesiden 
tilhørende jeres kommune vil I kunne læse om 
sagsbehandlingstiden – hvis ikke, kan I bede om at 
få oplyst dette 
Når I skal sende en ansøgning, er det altid en god idé 
at undersøge, hvem der skal modtage ansøgningen, 
for at undgå at ansøgningen forsvinder mellem 

forvaltningerne  Når ansøgningen modtages i 
kommunen, tager kommunen for det første stilling 
til, om jeres barn er omfattet af målgruppen, og 
efterfølgende om I er berettiget til ydelsen  I den 
forbindelse skal kommunen sørge for, at alle 
relevante oplysninger, der omhandler barnet, er med 
til at danne grundlag for vurderingen  Det kan være 
oplysninger fra hospital, praktiserende læge, 
daginstitution, skole, jer forældre og lignende  Vær 
opmærksom på, at en bevilling som hovedregel er 
gældende fra ansøgningstidspunktet og ikke fra 
afgørelsestidspunktet 
Som hovedregel er I ikke berettiget til dækning af en 
udgift, hvis I har købt en ydelse eller et produkt, hvor 
I efterfølgende søger om at få den dækket  Der er 
dog undtagelser, hvor det ikke kunne forudsiges, 
eller hvor det har været nødvendigt at afholde 
udgiften inden ansøgning (I kan læse omkring 
klagemuligheder ved delvist eller fuldt afslag på det 
ansøgte i kapitel 7).

SAMARBEJDET MED KOMMUNEN6
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6.2   GODE RÅD TIL KOMMUNIKATIONEN
MED KOMMUNEN

Det er nedfældet i lovgivningen, at I som forældre 
skal medvirke i jeres hjertebarns sag  I skal med virke 
til, at nødvendige oplysninger bliver videregivet, i 
forbindelse med at jeres ansøgning behandles  
Det er kommunen, der beslutter, hvordan I bedst 
inddrages  Det er kommunens ansvar at sørge for 
at planlægge sagsbehandlingen, så I har mulighed 
for at deltage, og informere jer om, hvilke pligter og 
rettigheder I har i forhold til det ansøgte  Af rettig
heder tænkes på aktindsigt, mulighed for bisidder 
eller partsrepræsentant, partshøring, oplysnings
pligt og ankemuligheder 
Når I henvender jer til kommunen, så gør det så vidt 
muligt skriftligt, og bed om et skriftligt svar, hvis det 
er et vigtigt spørgsmål, I har  Hvis det kun er en 
forespørgsel, kan I sagtens ringe  Men hvis I 
decideret søger om noget, så gør opmærksom på, 
at det fremsendte er en ansøgning, samt at I ønsker 
en afgørelse 
Vær opmærksom på jeres kommunes sagsbehand
lingstider. Søg i god tid, hvis det er muligt. De fleste 
ansøgninger, hvor der ikke skal indhentes andre eller 
nye oplysninger, er sagsbehandlingstiden ofte fire 
uger  I de tilfælde, hvor der skal indhentes oplys
ninger, er der oftest længere sagsbehandlingstider 

FORBERED MØDET HJEMMEFRA

Det er altid en god idé at møde velforberedt op til et 
møde  Medbring information om jeres barns 
hjertesygdom, da nye fagpersoner måske ikke 
kender jeres barns hjertesygdom 
Skriv jeres problemstilling, spørgsmål og ønsker om 
støtte ned, inden I deltager i mødet  Hvis I ikke har 
en bisidder med, så se, om I har overskud til selv at 
skrive stikord ned under selve mødet 

SAMARBEJD, OG SKAB GENSIDIG RESPEKT

I skal medvirke til, at nødvendige oplysninger bliver 
videregivet, i forbindelse med at jeres ansøgning 
behandles  Det er kommunens ansvar at sørge for 
at planlægge sagsbehandlingen, så I har mulighed 
for at deltage og informere jer om, hvilke pligter og 
rettigheder I har i forhold til det ansøgte  Samarbejd 
positivt og respektfuldt med jeres sagsbehandler, 
og forvent det samme, også når I er uenige  
Det er ofte i uenighed, at samarbejdet kommer på 
prøve  Det kan være en god idé at udarbejde en 
samarbejdsaftale  Nogle kommuner har allerede 
dette som fast procedure 

SAMARBEJDE MED KOMMUNEN6
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Taxaordningen var noget, socialrådgiveren foreslog, fordi vi alligevel var over merudgiftsgrænsen, 
og med alle de besøg, vi havde udsigt til, mente hun, at det var en god idé. Med hensyn til bevilling 
af ernæringsdrikke startede det med, at vi gennem et ophold med Hjerteforeningen fik talt med en 
diætist, som anbefalede, at vi prøvede med ernæringsdrikke, og at det skulle gennem læge eller 
sygehus.

Vi gik til lægen og fik vores søn undersøgt og talte om hans spise- og sovemønster. Jeg ringede til 
socialrådgiveren for at høre, hvordan man skulle søge det, og skulle så udfylde mange papirer, hvor 
jeg skrev, at de måtte indhente information fra egen læge. Så regnede de ud, hvor mange penge vi 
skulle have om måneden. Kun fordi vi igen nåede op over merudgiftsgrænsen, kunne vi få det. 
Socialrådgiveren ringede til os for at afholde den årlige opfølgningssamtale, og her foreslog hun, 
at 15 timers afløsning i hjemmet kunne være en god ide.

Jeg vil beskrive vores samarbejde som godt. Hun ringer, hvis der er noget, hun skal vide, og jeg 
ringer en gang imellem for at afgive en rapport på, hvordan det står til.

HJERTEBARNSMOR

’
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I dette kapitel får I et overblik over jeres rettigheder 
og klagemuligheder i de offentlige instanser  
Retssikkerhed er med til både at beskytte borgerne 
og til at tildele et medansvar  Det handler om, at I 
skal have mulighed for at kende jeres rettigheder, og 
at forvaltningens afgørelser er givet efter bestem
melserne i loven  Der er sat nogle “spilleregler” op 
om sagsbehandling, såsom partshøring, aktindsigt 
samt at ansøgeren har ret til at kende begrundelsen 
for afgørelsen, og efter hvilken lov og paragraf 
afgørelsen er truffet  Desuden skal klagevejledning 
medsendes ved afslag  Der er meget få afgørelser, 
der ikke giver klageadgang 

TAVSHEDSPLIGT

Når I som forældre har møde med jeres barns 
sagsbehandler eller andre steder såsom i børne
haven, i skolen, på hospitalerne og lignende, har alle 
ansatte tavshedspligt  Det betyder, at de ansatte 
ikke må videregive personlige oplysninger til andre  
Fx må pædagogen ikke uden jeres samtykke 
videregive oplysninger om jer eller jeres barn til 

sagsbehandleren på forvaltningen  En offentligt 
ansat har dog pligt til at underrette, hvis børn eller 
unges velfærd er truet 24

NOTATPLIGT

Når jeres barns sagsbehandler bliver bekendt med 
oplysninger, der har betydning i jeres barns sag, er 
de forpligtet til at lave et notat i sagen, uanset om 
oplysningerne er mundtlige eller skriftlige  Dette 
gælder dog ikke, hvis oplysningerne eller vurderin
gerne allerede er i sagen  I sager, hvor der bliver 
truffet en afgørelse, skal der tages notat af væsent
lige sagsbehandlingsskridt, der ikke allerede 
fremgår i sagen 25

PARTSHØRING

Partshøring betyder, at jeres barns sagsbehandler i 
kommunen skal sikre sig, at I får kendskab til sagens 
faktiske oplysninger og mulighed for at kommentere, 
rette eller supplere kommunens beslutningsgrundlag, 
før kommunen træffer en afgørelse  Jeres ret til 
partshøring gælder oplysninger, der kan være til 

RETSSIKKERHED OG KLAGEREGLER7
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ugunst for jer og er af væsentlig betydning for 
sagens afgørelse  Eksempelvis skal kommunen 
gennemføre en partshøring, hvis der er indhentet nye 
lægelige oplysninger på jeres barn, før der træffes en 
afgørelse  Det kan være svært at afgøre, om nogle 
oplysninger er til ugunst for jer  Så hvis sagsbehand
ler er i tvivl, bør vedkomne under alle omstændig
heder give jer mulighed for partshøring 26

AKTINDSIGT

Aktindsigt er adgang til at se dokumenter, der indgår 
i sagsbehandlingen hos kommunen eller anden 
offentlig myndighed  I kan som forældre og part i 
jeres barns sag anmode om aktindsigt i de oplys
ninger, der ligger til grund for kommunens sags
behandling  27 Anmodningen om aktindsigt skal være 
behandlet senest syv arbejdsdage fra modtagelsen  
Hvis dette ikke kan imødekommes, skal I oplyses 
om, hvorfor det ikke kan lade sig gøre, samt hvornår I 
kan forvente at modtage akterne  Der er enkelte 
undtagelser, hvor det ikke er muligt at få aktindsigt, 
men dette er meget sjældent  Hvis I vil vide mere, kan 
I læse om aktindsigt i forvaltningsloven 28

BEGRUNDELSESPLIGT                                                         
– INDIVIDUEL OG KONKRET AFGØRELSE

Kommunens afgørelse skal bygge på en individuel 
og konkret vurdering  Derudover har I som forældre 
krav på en begrundelse, hvis I får delvist eller helt 
afslag på det ansøgte. De fleste kommuner har et 

fastlagt serviceniveau for de forskellige ydelser 
Disse standarder kan være forskellige fra kommune 
til kommune, men niveauet skal som minimum 
være, hvad loven foreskriver  Et serviceniveau er et 
udgangspunkt, men det er altid individuelt, om det 
lige præcis i fx jeres sag skal fraviges grundet nogle 
individuelle hensyn eller behov hos barnet  En 
kommune må aldrig lave standardafgørelser og kun 
henvise til deres serviceniveau 

BISIDDER OG PARTSREPRÆSENTANT

I har ret til at tage en bisidder med til møder i kom
munen  En bisidder kan være en god ven, familie, en 
bekendt eller en frivillig bisidder  Vi anbefaler, at det er 
en person, I er trygge ved, og som I stoler på  Mange 
af møderne kan omhandle personlige spørgsmål, og I 
kan blive følelsesmæssigt berørt  Her kan en bisidder 
være en god hjælp og støtte  Bisidderen kan også 
støtte jer ved at tage referat af mødet eller hjælpe 
med at huske på, hvilke temaer der er vigtige for jer at 
få talt om på mødet  I kan også vælge at lade en 
anden føre jeres sag, fx en advokat  Det kaldes for en 
partsrepræsentant  Der er derfor forskel på, om I 
vælger en bisidder eller en partsrepræsentant  
En bisidder kan være ved jeres side under møder, 
men kan ikke deltage i møder uden jer  En parts
repræsentant kan godt deltage i møder uden jer og 
kan med jeres samtykke føre sagen 29

Børn har mulighed for at tage en bisidder med til 
møder 30 Børns Vilkår har et professionelt og gratis 
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bisidderkorps  Bisidderen er en voksen, der sørger 
for, at barnet bliver hørt i sin egen sag, og har fokus 
på barnets perspektiv i sagen 31

OPLYSNINGSPLIGT

Når I som forældre modtager hjælp efter service
loven såsom nødvendige merudgifter eller tabt 
arbejdsfortjeneste, er I pålagt oplysningspligt efter 
retssikkerhedsloven over for kommunen  Det betyder, 
at I er forpligtede til at give oplysninger om jeres 
forhold, der har betydning for jeres sag i kommunen 

KLAGEREGLER VED AFSLAG PÅ DET ANSØGTE

Hvis I modtager et afslag, skal der vedlægges en 
klagevejledning jf  forvaltningsloven  I vejledningen 
er skrevet til hvem og senest hvornår, I skal indgive 
en evt  klage  Klagefristen er 4 uger, fra afgørelsen 
er truffet, og indtil klagen skal være afsendt  I kan 
klage skriftligt eller mundtligt, og der er ingen 
formkrav til en klage  Det anbefales at sende klagen 
skriftligt, både af hensyn til dokumentation og for at 
kunne tydeliggøre, hvad I klager over, og hvad jeres 
argumenter er  Det kan være nødvendigt at indhente 
yderligere oplysninger i forbindelse med en klage
sag  I den forbindelse skal I stadig indgive klagen 
inden for klagefristen og oplyse om, hvorfor klagen 
ikke er færdig 
Efter I har indsendt jeres klage, har sagsbehandle
ren igen fire uger til at revurdere. I de tilfælde, hvor I 
er fremkommet med nye oplysninger, som sags

behandleren indhenter ny information om, kan dette 
bevirke, at sagsbehandlingstiden vil blive forlænget  
Dette skal I oplyses om 
I de tilfælde, hvor afslaget fastholdes, videresender 
sagsbehandleren automatisk afslaget til Ankestyrel
sen, som er højeste klageinstans  I vil herefter 
modtage et kvitteringsbrev fra Ankestyrelsen  
I dette brev er skrevet forventet sagsbehandlingstid 
og et sagsnummer. Hvis I finder, at I vil og har 
overskud, kan I sende en skrivelse til Ankestyrelsen 
med bemærkninger til sagsbehandlerens genvurde
ring  I har ligeledes aktindsigt i forbindelse med sag 
i Ankestyrelsen  Når I har modtaget kvitterings
brevet, kan I rette henvendelse og bede om at få 
tilsendt alle akter, som sagsbehandleren har 
indsendt  Dette for at I kan være sikre på, at det, I 
som forældre finder vigtigt, også er medsendt.

AFGØRELSER - VARSLING PÅ 14 UGER

Fra d  1  januar 2018 er der via serviceloven indfør en 
varsling på 14 uger på afgørelse der har ind gribende 
indvirkning på borgerens hverdag  
Det omhandler frakendelse eller nedsættelse af en 
ydelse  Indtil videre er det nedenstående områder 
De 14 ugers varsling gælder for tabt arbejdsfor tjeneste 
§ 42, støtte til handicapbil og til borger styrelse 
personlig assistance også kaldt BPA  Frakendelse af 
en plads på særlige dag og klubtilbud (§§ 32 og 36). 
Hvad betyder så dette? At kommunes afgørelse først 
træder i kraft 14 uger efter at den er truffet  For at 
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sagsbehandlingen går hurtigere i Anke styrelsen er der 
indført en ”Fast Track”, der skal sikre en hurtigere 
sagsbehandling i Ankestyrelsen for de nævnte sager  
Formålet er, at borgeren skal kunne nå at få sagen 
behandlet i Ankestyrelsen og modtage afgørelsen 
inden den træder i kraft  

DELVIST MEDHOLD

Når I modtager svar på en ansøgning, sker det 
nogle gange, at I får tildelt en del af den støtte, I har 
søgt, men derved også fået afslag på den anden 
del  I disse tilfælde har I ret til at klage over den del, 
hvor I har fået afslag  Dette er samme procedure 
som beskrevet ovenfor i “Afslag på det ansøgte”  
I den tid, hvor klagesagen kører, iværksættes den 
del, I fik bevilget, medmindre det vil ændre på 
støtten, hvis I får medhold i jeres klage 

SKIFT AF SOCIALRÅDGIVER

I lovgivningen er der ikke indskrevet retten til at 
skifte sagsbehandler  Men hvis samarbejdet er 
dårligt, og I som forældre har mistet tilliden til jeres 
sagsbehandler, er det ikke nemt at medvirke i egen 
sag  I vejledningen til retssikkerhedsloven står bl a  
følgende: “Myndighederne bør derfor, når det er 
muligt, og borgerens ønske er velbegrundet, vær 
imødekommende over en anmodning om at få en 
anden sagsbehandler ” Så hvis I ønsker et skift, kan 
I rette telefonisk eller skriftlig kontakt til lederen af 
den afdeling, jeres barns sagsbehandler tilhører, og 
anmode om sagsbehandlerskift 

KLAGE OVER SAGSBEHANDLINGEN

Hvis I oplever, at sagsbehandlingstiden er ualminde
lig lang, personalets behandling af jer er utilfreds
stillende, eller at sagen er tilrettelagt på en måde, 
hvorpå I ikke kan deltage, har I mulighed for at rette 
henvendelse til ledelsen i afdelingen  Hvis dette ikke 
hjælper, er næste skridt borgmesteren (eller 
borgerrådgiveren, hvis jeres kommune har en). 
I kan bede om et møde med borgmesteren, eller I 
kan sende vedkommende en skrivelse, hvori I 
beskriver det, I er utilfredse med 

DET KOMMUNALE TILSYN

Hvis I ikke bliver hørt ved borgmesteren, kan I 
kontakte det kommunale tilsyn  Dette kan gøres 
skriftligt eller mundtligt  Det kommunale tilsyn skal 
tilse, at kommunerne overholder lovgivningen og de 
pligter, kommunen har som offentlig myndighed  
I kan komme i kontakt med det kommunale tilsyn 
via Statsforvaltningen 

FOLKETINGETS OMBUDSMAND

Hvis I som forældre finder, at I ikke bliver hørt, og har 
prøvet jeres sag hos forskellige klageinstanser, kan 
Ombudsmanden være en mulighed  Folketingets 
Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at 
behandle klager over offentlige myndigheder  
Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndig
heder at behandle en sag igen og eventuelt ændre 
deres afgørelse, men Ombudsmanden kan ikke selv 
træffe afgørelser  Ombudsmanden kan tage stilling til 
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juridiske spørgsmål, men ikke spørgsmål, som kræver 
anden faglig viden  Klagen skal indgives senest et år 
efter afgørelsen og kan være skriftlig eller mundtlig 32

KLAGE OVER SPECIALUNDERVISNING ELLER 
SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE

Afgørelser truffet af PPR, som I forældre vil klage 
over, bliver behandlet i Klagenævnet for Special
undervisning, som er placeret under Ankestyrelsen  
Proceduren for klager er som følgende: Når I 
modtager et afslag, har I efterfølgende fire uger til 
at klage over afgørelsen  Der er ingen formkrav til 
klagen  Klagen skal sendes til skolelederen eller den 
afdeling, der har truffet afgørelsen  Modtageren har 
efterfølgende fire uger til genvurdering. Hvis 
afslaget fastholdes, sendes dette videre til Klage
nævnet for Specialundervisning  Det er kommunen, 
der automatisk videresender genvurderingen  

Vores søn havde i mange år gået til handicap-ridning, men pludselig fik vi ny sagsbehandler på kommunen 
og skulle til møde angående merudgifter. Efter dette møde fik vi en ny afgørelse, hvor der stod, at 
kommunen ikke ville dække for merudgiften til ridning mere. Vi kontaktede Hjerteforeningens social
rådgiver for hjertebørn. Hun hjalp os med at anke kommunens afgørelse. Kommunen fastholdt deres 
afslag, og vi fik besked efter cirka tre uger om, at hele sagen blev sendt i Ankestyrelsen.

Jeg ringede til Ankestyrelsen og bad om aktindsigt, så jeg var sikker på, at de havde fået alle papirerne 
fra kommunen. Jeg lavede en enkelt tilføjelse, og det var mere for at fortælle/opridse de ting, der var med 
vores søn og ridning. Efter tre til fire måneder fik vi medhold fra Ankestyrelsen”

HJERTEBARNSFORÆLDER

’

Hvis kommunen giver jer afslag på jeres førskole
barns behov for specialpædagogisk støtte, kan I 
klage over følgende:
1  Henvisning eller afslag på henvisning til special

pædagogisk bistand til jeres barn ved et regionalt
tilbud 

2  Tilbagekaldelse af en henvisning til specialpæda
gogisk tilbud til jeres barn ved et regionalt tilbud 
og om det nærmere indhold af tilbuddet 

Når jeres barn går i folkeskolen, og I får en afgørelse 
vedrørende specialundervisning, som I ikke er 
tilfreds med, kan I klage over følgende:
1 Specialskole
2 Specialklasse
3  Støtte i mindst 9 undervisningstimer a 60 

minutter ugentligt i en almen folkeskoleklasse
4  Anden specialpædagogisk bistand (eksempelvis 

itrygsæk, ithjælpemidler, personlig assistent mv.).
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Hvis I vælger at klage over en afgørelse vedr  STU, 
skal I klage direkte til Klagenævnet for Special
undervisning  I kan klage over:
1  Tilbud eller afslag på tilbud om en ungdoms

uddannelse
2  Kommunens afgørelse om godkendelse/ændring 

af den individuelle uddannelsesplan
3  Indholdet af ungdomsuddannelsen
4  Kommunens afgørelse om, hvor stor en andel af 

det årlige timetal, der skal anvendes til praktiske 
aktiviteter, herunder praktik

5  Kommunens afslag på den unges anmodning om 
midlertidig afbrydelse af ungdomsuddannelsen

6  Kommunens afslag på genoptagelse af ungdoms  
uddannelsen i forhold til alderskravet på 25 år

7  Kommunens afgørelse om at afbryde ungdoms
uddannelsen 33

KLAGE OVER SUNDHEDSVÆSNET                                       
– STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED

Ønsker I at få vejledning eller at klage over sund
hedssystemet, kan I få hjælp hos en patientvejleder 
på jeres regionale patientkontor, hvor jeres patient
vejleder er placeret eller ved at kontakte Styrelsen 
for Patientsikkerhed 

ANSØGNING

I ansøger kommunen  

Dette bør gøres skriftligt, da 
det muliggør at dokumentere 
 ansøgningen, hvad der er søgt      
om samt hvornår 

AFGØRELSE

Kommunen har almindeligvis fire uger 
til at behandle jeres ansøgning, alt efter 
ansøgningens karakter 

Tjek kommunens hjemmeside, eller 
spørg sagsbehandler  

Kommunen kan komme frem til 
 følgende:

Medhold  
Delvist medhold – med klagevejledning   
Afslag – med klagevejledning

KLAGE

Ved delvist medhold og afslag 
har I mulighed for at klage 

I har fire uger til at klage.

Klagen sendes til sags
behandler 
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REVURDERING

Sagsbehandler har fire 
uger til at revurdere jeres 
klage  

Hvis kommunen 
fastholder afgørelsen, 
videresendes jeres klage 
til Ankestyrelsen 

ANKESTYRELSEN

Ankestyrelsen sender jer et 
kvitteringsbrev, hvori de oplyser 
forventet sagsbehandlingstid 

Det er muligt at søge om 
aktindsigt i de dokumenter, 
kommunen har medsendt, 
og derved kan I vurdere, om I 
synes, at Ankestyrelsen mangler 
oplysninger  Hvis I vurderer 
dette, kan I sende en skrivelse  
til Ankestyrelsen  

AFGØRELSE

Ankestyrelsen er sidste klageinstans, og afgørelsen 
skal følges  

Ankestyrelsen sender afgørelsen direkte til jer og 
kommunen 

Ankestyrelsens afgørelse kan være som følgende:

Fastholde kommunens afgørelse 

Give jer medhold 

 Hjemvise afgørelsen, hvilket vil sige, at kommunen 
skal behandle sagen igen, grundet sagen ikke er 
oplyst tilstrækkeligt 

4 5 6

Hvis I vælger at klage, får I vurderet, om der har 
været svigt i behandlingen, eller patientrettigheder
ne ikke er blevet overholdt  En klage til Styrelsen for 
Patientsikkerhed vil ikke medføre en erstatning  
Hvis det er en erstatning, I ønsker, skal I kontakte 
Patienterstatningen  I kan klage over undersøgel
sen, diagnose, behandling, pleje, informationen om 
sygdom og behandlingsmuligheder, brud på 
tavshedspligten m m  Når I indsender en klage til 
Styrelsen for Patientsikkerhed, får I tilbudt en 
samtale med de ansvarlige sundhedspersoner  
Hvorvidt I ønsker at afholde samtale, er helt op til 
jer  Styrelsen for Patientsikkerhed tager stilling til, 

om der er grundlag for den kritik, I har informeret 
om, desuden vurderes også, om jeres rettigheder 
som patient er blevet efterlevet 
Hvis I vil indsende en klage, kan dette gøres til 
Styrrelsen for Patientsikkerhed eller til Patientkonto
ret, som videresender det til rette instans,
En klage over det faglige, såsom behandlingen, brud 
på tavshedspligten og lignende, skal være indsendt 
inden to år efter det tidspunkt, hvor I fik mistanke 
om – eller burde have fået mistanke om – at I 
måske fik en forkert behandling, og senest fem år 
efter behandlingen fandt sted 34
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I dette kapitel kan I finde henvisninger til hjemme
sider, der kan være nyttige, i forbindelse med at I 
søger støtte til jeres barn 

www.dukh.dk

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, 
DUKH, er en selvejende institution under Social og 
Indenrigsministeriet  De medvirker til at styrke 
retssikkerheden for mennesker med handicap  Det 
gør de ved at give uvildig rådgivning i sager, der 
måske er gået i hårdknude, eller hvor borgeren føler 
sig uretfærdigt behandlet  I kan få rådgivning og 
vejledning både telefonisk og via mail  DUKH 
fungerer ikke som bisidder 

www.socialjura.dk

Her finder I alle love og regler på social og beskæf
tigelsesområderne  Alle paragraffer har en kom
mentar, hvor der er henvist til relevante bekendt
gørelser og vejledninger mv  I paragrafkommen  
taren er tillige anført principafgørelser med link til 

Ankestyrelsens hjemmeside  Principafgørelser er 
afgørende for, hvordan kommunen udmønter 
lovgivningen 

www.ast.dk

Ankestyrelsen er højeste klageinstans inden 
domstolene  Ankestyrelsen træffer afgørelser i alle 
klagesager, der bliver indsendt af kommunen  
Ankestyrelsen træffer også principafgørelser, som 
er principielle enkeltklagesager, der bliver offentlig
gjort, som en bindende retskilde, kommunerne skal 
anvende ved afgørelser i tilsvarende sager  Anke
styrelsens principafgørelser er derved en praktisk 
rettesnor for senere afgørelser i kommuner  I kan 
finde praksisafgørelserne på Ankestyrelsens 
hjemmeside eller på socialjura dk under relevante 
paragraf  Principafgørelserne har et nummer, som 
kan skrives med i jeres ansøgning eller klage, hvis I 
finder en afgørelse, der er sammenlignelig med 
jeres ansøgning 

HENVISNINGER TIL YDERLIGERE HJÆLP8
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www.retsinformation.dk

Retsinformation dk giver adgang til det fælles 
statslige retsinformationssystem  Fra retsinforma
tion dk kan I søge i alle love, bekendtgørelser, 
cirkulærer mv , der udstedes af ministerierne og de 
centrale statslige myndigheder 

www.viso.dk

VISO er den nationale Videns og Specialråd
givningsorganisation på det sociale område og på 
specialundervisningsområdet  VISO rådgiver 
borgere, kommuner, institutioner og tilbud, når der 
er behov for supplerende ekspertise, viden og 
erfaring  VISOs rådgivning er gratis og lands
dækkende 

www.borger.dk

På borger.dk kan I finde mange relevante oplys
ninger om det at have et barn med særlige behov  
Hvis I vil vide mere om fx tabt arbejdsfortjeneste, 
kan I evt  skrive dette i søgefeltet på startsiden, og I 
vil komme videre til information om valgte emne  
Det er ligeledes muligt at søge om kompenserende 
ydelse såsom tabt arbejdsfortjeneste og mer
udgifter elektronisk på borger dk  Hvis I søger via 
borger dk, er der et ansøgningsskema, som kan 
gøre det nemmere at søge 

HJERTEFORENINGENS RÅDGIVNING

I Hjerteforenings rådgivning kan I få råd, hjælp og 
vejledning fra bl a  psykologer, diætister, fysiotera
peuter og sygeplejersker  Det er også her Børne
klubbens socialrådgiver sidder  Se desuden på 
Hjerteforeningens hjemmeside, som bliver opdateret 
løbende med Hjerteforeningens støttemuligheder 

HENVISNINGER TIL YDERLIGERE HJÆLP8
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2  Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel,    
lov nr  566 af 9/6 2006 
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4  Serviceloven
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6  Serviceloven

7  Serviceloven

8  Vejledning om hjælpemidler, biler, boligind
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visning og anden specialpædagogisk bistand
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februar 2015

21  Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver 
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HJERTEFORENINGENS RÅDGIVNING I AARHUS
Jægergårdsgade 64-66
8000 Aarhus C
Raadgivningaarhusw@hjerteforeningen.dk 
 
HJERTEFORENINGENS RÅDGIVNING I KØBENHAVN
Vognmagergade 7, 3.
1120 København K
Raadgivningkoebenhavn@hjerteforeningen.dk 
 
HJERTEFORENINGENS RÅDGIVNING I ODENSE
Gråbrødrepassagen 9, 1.
5000 Odense C
Raadgivningodense@hjerteforeningen.dk 
 
KONTAKT HJERTEFORENINGENS RÅDGIVNING
Tlf. 70 25 00 00
 
HJERTELINJEN – gratis telefonrådgivning
Åben alle hverdage mellem kl. 9 og 15. Tlf. 70 25 00 00

I Hjerteforeningens rådgivning kan alle hjertekarpatienter og
pårørende få, gratis individuel rådgivning. Du kan også deltage i kurser,
møde andre i samme situation og meget mere. Ring til rådgivningen
når du har spørgsmål eller brug for at tale om livet med et hjertebarn.

BRUG HJERTEFORENINGENS RÅDGIVNING
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