Information till föräldrar om omvårdnadsbidrag
Vad är omvårdnadsbidrag?
Omvårdnadsbidrag är till för de föräldrar som har ett barn med funktionsnedsättning.
Funktionsnedsättningen kan vara medfödd eller bero på en sjukdom eller en skada.
Det bidrag du får är baserat på den omvårdnad och den tillsyn som ditt barn behöver
utöver vad som är vanligt för ett barn i samma ålder som inte har en
funktionsnedsättning.
För att få ersättning ska barnet vara behov av omvårdnad och tillsyn till följd av sin
funktionsnedsättning i minst sex månader.
Omvårdnadsbidrag kan ges redan när barnet är nyfött och längst till och med juni det
år barnet fyller 19 år. Ersättningen är en skattepliktig inkomst.
Barnet behöver inte ha en fastställd diagnos. Det räcker att du skickar in ett intyg från
en läkare som beskriver barnets funktionsnedsättning.
Omvårdnadsbidragets storlek
Omvårdnadsbidraget består av fyra olika nivåer, helt, tre fjärdedels, ett halvt eller en
fjärdedels vårdbidrag. När det gäller barn med grav språkstörning är det vanligast att
föräldrarna beviljas ett halvt eller en fjärdedels vårdbidrag. Försäkringskassans
bedömning varierar dock från fall till fall. Barn med samma diagnos kan ha olika
behov av tillsyn och vård.
Ansökan
Du ansöker om omvårdnadsbidrag hos Försäkringskassan,
www.forsakringskassan.se. Ansökan måsta göras på särskilda blanketter som kan
hämtas på Försäkringskassans webbplats under rubriken Funktionsnedsättning. Det
är bra att skicka in ansökan så snabbt som möjligt. Omvårdnadsbidraget kan ges upp
till tre månader bakåt i från den månad ansökan har kommit in.
Läkarintyg
Till ansökan ska bifogas ett läkarutlåtande som styrker funktionsnedsättningen och
behovet av hjälp. Ett logoped- och/eller psykologutlåtande är också bra att bifoga.
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Krav för att få omvårdnadsbidrag
Det finns inga bestämda regler eller uppgifter som anger att det krävs ett visst antal
timmar av omvårdnad och tillsyn för att få omvårdnadsbidrag. Det Försäkringskassan
tar hänsyn till och tittar på i sin bedömning är hur barnets totala behov av omvårdnad
och tillsyn ser ut i jämförelse med behovet hos ett barn utan funktionsnedsättning.
Bedömningen görs utifrån den beskrivning som familjen lämnat av barnets behov.
Vem får omvårdnadsbidrag?
Det är föräldern som får omvårdnadsbidraget. Förutom biologisk förälder räknas
adoptivförälder, sambo eller maka/make som föräldrar eller den som är särskilt
förordnad som vårdnadshavare för barnet. Om föräldrarna inte lever tillsammans
men båda tar del i barnets omvårdnad, kan hälften av omvårdnadsbidraget betalas ut
till vardera föräldern.
Beslut om omvårdnadsbidrag
Försäkringskassan utgår från de uppgifter som lämnats i ansökan när de ska fatta sitt
beslut om omvårdnadsbidrag och dess storlek. För att få en tydligare bild av barnets
svårigheter och den situation som föräldern har så kontaktar handläggaren föräldern
för ett samtal.
Om man inte är nöjd med handläggningen eller beslutet, så kan man komma med
synpunkter i flera steg. Först kan man tycka till om det förslag till beslut som
Försäkringskassans handläggare ”kommunicerar”.
Omprövning av omvårdnadsbidrag
Om du anser att beslutet är felaktigt kan du begära omprövning, inom två månader.
Om Försäkringskassan vid omprövningen kommer fram till att inte ändra beslutet kan
du överklaga till förvaltningsrätten.
Specialskola och elevhem
Om barnet bor på elevhem vid statlig specialskola eller på ett riksgymnasium kan du
få behålla omvårdnadsbidraget i 6 månader.
Tips att tänka på
Det saknas ofta kunskap om språkstörning hos skolan, beslutsfattare och i samhället
överhuvudtaget. Det kan medföra att handläggare på Försäkringskassan inte alltid
har så mycket kunskap om just språkstörning och vad det innebär.
När det gäller tillsyn och behov av omvårdnad handlar det om att försöka beskriva
den extra tid man lägger ner för att ge barnet det stöd som det behöver i vardagen.
Några tips att fundera på när man ska skriva en ansökan:
•

Hur fungerar kontakten med andra?

•

Hur kommunicerar barnet?
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•

Används tecken som stöd?

•

Behöver du oftast vara med barnet?

•

Görs speciell träning för barnet?

•

Behöver barnet hjälp med att upprätthålla rutiner, struktur och planering

•

Behövs extra hjälp i vardagen som läxläsning, på- och avklädning

•

Behövs extra hjälp med att aktivera och motivera barnet

•

Behöver du finnas tillgänglig i fall något händer när barnet är i skolan

•

Har barnet andra funktionsnedsättningar

•

Syskon? Hur fungerar det?

•

Skriver ni i kontaktbok till förskola/skola?

•

Dialog och extra kontakter med förskola/skola?

•

Tid för besök hos logoped, psykolog, läkare, sjukgymnast, med flera

•

Har du gått ner i arbetstid eller slutat arbeta?

Information från Talknuten. En del av informationen är hämtad från
www.forsakringskassan.se.
För mer information kontakta handläggare telefon 08-545 663 60,
talknuten@afasi.se.
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