Oversigt over p-meddelelser i forhold til webinar om personkredsvurderingen
i sager om dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

P-meddelelser:



10-17: Hvis det er tilstrækkelig godtgjort, at barnet har en betydelig
funktionsnedsættelse, som der i lang tid frem over vil være behov for at
kompensere for følgerne af, er det ikke afgørende, om barnet eller den unge
har fået en egentlig diagnose.



43-15: Selv om årsagen til den nedsatte funktionsevne ofte vil være en lægelig
diagnosticeret lidelse, er det en konkret vurdering af funktionsnedsættelsen,
der er afgørende.



23-17: Der skal konstateres en lidelse eller funktionsnedsættelse hos barnet,
før det kan vurderes, om lidelsen er langvarig og indgribende. Den generelle
risiko for, at for tidligt fødte børn kan få udviklingsmæssige senfølger, er ikke
tilstrækkelig til, at forældrene har ret til dækning af merudgifter og tabt
arbejdsfortjeneste.
Det at et barn er disponeret for en lidelse og der er en højere risiko for en
lidelse vil bryde ud, er ikke tilstrækkeligt (mælkeallergi)-



55-11:Vedrørende med/uden medicin vurdering – i denne sag var
funktionsnedsættelsen forud for medicinsk behandling, ikke så betydelig, at
ophør med medicinsk behandling ville medføre umiddelbar risiko for varig og
væsentlig funktionsnedsættelse.



C-9-04: I den konkrete sag var en mor berettiget til hjælp til dækning af
merudgifter til medicin til sine to sønner, som led af astma og allergi. Sønnerne
var således efter en lægelig vurdering omfattet af personkredsen i
bestemmelsen om merudgiftsydelse, idet deres lidelser måtte karakteriseres
som indgribende, kroniske og langvarige. Der blev særligt lagt vægt på, at
sønnernes astma var ret svær, og uden behandling ville de være livstruet.



94-15: Afslag på personkreds idet alle behandlingsmuligheder ikke er udtømte.
Det det følger heraf, at en kugle- eller kædedyne ikke kan bevilges som et
hjælpemiddel alene med henblik på at undgå medicinsk behandling af
barnet. Relevant medicinsk behandling uden væsentlig helbredsrisiko må
derfor være afprøvet, før en kugle- eller kædedyne kan bevilges af kommunen
efter reglerne om hjælpemidler.
Vi er opmærksomme på, at principmeddelelse 94-15 vedrører en afgørelse om
hjælpemidler. Vi finder dog, at tilsvarende principper om medicinsk behandling,

og hvorvidt der foreligger en mulighed herfor, finder tilsvarende anvendelse for
den personkreds, der kan have ret til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.


18-17: HR: Vurderingen af hvor indgribende lidelsen er, skal foretages med
den diætbehandling barnet modtager, uanset, om barnet uden
diætbehandlingen vil være akut livstruet eller ophør af diætbehandlingen vil
betyde en umiddelbar risiko for væsentlig og varig nedsat funktionsevne.
U: I de tilfælde, hvor lægen har ordineret behandling med godkendte
ernæringspræparater, skal barnet vurderes uden diætbehandlingen.



30-18: Barnet var født med en hjertemisdannelse og skulle gennemgå en
hjerteoperation. Det var godtgjort, at hjerteoperationen vil bedre barnets
hjertelidelse, så det inden for mellem fire og tolv uger ikke længere var
indgribende. Barnet skulle efter operationen alene følges ved ambulante
kontroller. Lægerne forventede, at barnet efter operationen ville blive så rask,
som man kan blive med en medfødt hjertefejl. Lægerne forventede, at barnet
efter operationen ville kunne leve helt almindeligt som andre mennesker.
Det var muligt, at barnet aldrig vil mærke til sin hjertefejl igen. Dog kunne det
ikke udelukkes, at barnet måske vil opleve en lille forskel i, hvad det vil kunne
mestre ved fysiske aktiviteter.



92-12: Det er den samlede nedsættelse af funktionsevnen, der skal
lægges til grund ved vurderingen af, om et barn er omfattet af personkredsen
og har ret til merudgifter. Et barn med flere lidelser behøver således ikke
være omfattet af personkredsen for hver enkel lidelse for, at merudgifter ved
forsørgelsen af barnet i hjemmet kan dækkes. Det er den samlede
funktionsevne, der skal være betydeligt nedsat eller indgribende.

