Muligheder for støtte under dit barns indlæggelse
Du har forskellige muligheder for at få forlænget din
barsel og søge tilskud i forbindelse med dit barns
indlæggelse på sygehus.

jævnfør Aktivlovens § 81. Kommunen beregner, hvad
du har til rådighed efter betaling af faste, godkendte
udgifter.

ANSØGNING OM FORLÆNGELSE AF
MORS BARSELSORLOV

Ved ambulant kontrol kan du få refunderet transportudgifter via Regionen, hvis du har minimum 50 km fra
bopæl til sygehus (ifølge www.krak.dk). Du kan få en
kørselsblanket i afdelingen.

Når dit barn er indlagt på sygehus, har du (ifølge
barsellovens § 14) ret til forlængelse af din barselsorlov med det antal dage, barnet er indlagt, dog maksimalt 3 måneder.

ANSØGNING OM DÆKNING AF UDGIFT TIL
KØB/LEJE AF BRYSTPUMPE

Hvis du ønsker din barselsorlov forlænget, skal du
henvende dig til personalet. Herfra sender vi ansøgningen til Udbetaling Danmark og du får en kopi tilsendt.

Brystpumpe kan købes eller lejes i flere babyudstyrsforretninger eller kan lejes hos Falck. Ved leje opkræves et depositum.

Husk hurtigst muligt at orientere din arbejdsgiver om
forlængelsen. Fædre kan ikke få forlænget deres
fædreorlov.

Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark i gruppe
1,2 eller 5, er der mulighed for at søge tilskud til denne udgift.

ANSØGNING OM TILSKUD TIL
TRANSPORT
Normalt kan du ikke få refunderet udgifter til transport, mens dit barn er indlagt, da forældre betragtes
som raske pårørende.
Dog gælder det, at hvis dit barn har en:
betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne eller
indgribende kronisk lidelse eller
langvarig lidelse (mere end 1 år)
- kan du søge om økonomisk hjælp til transport i
kommunen, jævnfør Servicelovens § 41 (dækning af
merudgifter). Det forudsætter, at udgiften – sammen
med eventuelle andre merudgifter – skønnes at overstige et minimumsbeløb på kr. 4.596,- pr år (2015).

Du kan desuden ansøge om at få udgiften dækket,
efter Servicelovens § 41 eller Aktivlovens § 81, hvis
betingelserne er opfyldt. Betingelserne er de samme
som ved ansøgning om tilskud til transport.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere råd og
vejledning, er du velkommen til at kontakte sygehusafdelingens socialrådgiver.

Kontakt
Socialrådgiverfunktionen
Tlf. 97 66 26 87
Vi træffes:
Mandag – torsdag 8.00-15.00
Fredag 8.00 – 14.30

Er du særligt vanskeligt stillet økonomisk, kan du
søge om hjælp til transportudgifter i kommunen,

Børneafdelingen
www.aalborguh.rn.dk

ID nr. KBUA04-804
1. februar 2015

