
 

Ansøgning om merudgift i forbindelse med kronisk sygdom 
(servicelovens § 100)

Hvad er merudgift:
Med en vidtgående og varig nedsat funktionsevne kan der være ekstra 
udgifter forbundet med at få dagligdagen til at fungere.
Der kan derfor ydes hjælp til nødvendige merudgifter, som kan kompensere
for den nedsatte funktionsevne og medvirke til, at der kan leves et så 
normalt liv som muligt. 

Hvem kan søge om tilskud til merudgift?
Alle borgere mellem 18 og folkepensionsalderen1 har mulighed for at søge 
om tilskud til dækning af merudgift efter Servicelovens § 100. For at 
modtage tilskud, skal der være en merudgift på mere end 6.408 kr. årligt, 
svarende til 534 kr. per måned. 

Hvad kan der ydes tilskud til: 
Eksempler på merudgift kan være: Medicin, diæter, udgifter til transport, 
ekstra vask eller en håndsrækning til praktiske gøremål. 

Ansøgning:
Ansøgning skal ske gennem de kommunale selvbetjeningsløsninger er via 
borger.dk, hvor der skal angives: 

1). De dokumenterede og sandsynliggjorte udgifter på enten månedlig eller 
årlig basis. (Eks. via medicinliste for de seneste 6 måneder fra apoteket. Ved
ny medicin kan man få et skriftligt overslag på en pris fra apoteket). 

1 Modtagere af førtidspension efter den gamle førtidspensionslovgivning fra før 2003, 
kan kun ansøge, hvis de ud over førtidspensionen også er bevilliget tilskud efter 
Servicelovens §95 eller §96 om borgerstyret personlig assistance (BPA). 
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2). En kort beskrivelse af at der er tale om en varig lidelse/nedsat 
funktionsevne.

Eks. Aarhus kommune https://aarhus.dk/borger/personlig-hjaelp-og-
stoette/handicap/boern-og-unge-med-handicap/kompensation-for-tabt-
arbejdsfortjeneste-og-daekning-af-merudgifter/

For at lette sagsbehandlingen og give det bedste vurderingsgrundlag er det 
en fordel at udfylde feltet "supplerende oplysninger", hvis dit 
behandlingssted har oplysninger, der kan hjælpe til at afgøre sagen. 

Andre muligheder (ansøgning om enkeltydelse §82):
Såfremt du ikke opfylder betingelserne for ansøgning om merudgift, kan 
der i særlige tilfælde (ved sociale eller økonomiske omstændigheder) søges 
om hjælp til helt nødvendige lægeligt begrundede udgifter, som du ikke selv
har mulighed for at betale. Dette i form af ansøgning om enkeltydelse som 
også skal ske via borger.dk    

Kilde: Aarhus kommune og Odense kommune
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