
 
 

 

 www.sca-network.com info@sca-network.com 
medlem@sca-network.com 

 
1 

NYHETSBREV SCA NETWORK - NR 1, 2020 

Som medlem i SCA Network är man välkommen som medlem i vår Facebookgrupp. Den är en så 
kallad hemlig grupp. Det innebär att den bara är tillgänglig för deltagare i gruppen och bara för 
medlemmar. Hör av er på e-post till sofie@sca-network.com om ni har Facebook och vill vara med!  

Tidigare nyhetsbrev hittar du här: http://www.sca-network.com/foreningen/nyhetsbrev/ 

 

Att ansöka om finansiellt stöd som funktionshindrad 

För den som har en funktionsnedsättning som SCA3 innebär, finns det möjlighet att söka pengar på 
grund av tex ökade kostnader, minska utläggen i samband med tandläkarebesök eller ansöka om 
bidrag vid inköp som inte bekostas av samhället. Det kan upplevas som krångligt och tidskrävande 
men det kan också vara värdefullt att få lite extra pengar i kassan för att kunna göra det lilla extra för 
att ljussätta vardagen, utan att behöva leva på nudlar resten av året, på grund av att ens ekonomi har 
begränsats på grund av sjukdom. 

Här följer några tips om finansiellt stöd: 

Rehabilitering utomlands 

Som vi tidigare har nämnt kan man söka pengar från Försäkringskassan för rehabilitering utomlands, 
om inte den region där man bor beviljar detta. Vissa rehabföretag är behjälpliga med ansökan. Tänk 
på att om du vill ha ett Förhandsbesked från Försäkringskassan så måste du ansöka minst 3 månader 
innan avresa till din rehabilitering. Du kan även ansöka i efterhand och få beviljat, men om du skulle 
få avslag så får du ju stå för kostnaden själv. Om du får avslag på Förhandsbeskedet , så kan du 
troligen avboka din resa, om du inte vill bekosta rehabiliteringen på egen hand. 

Läs mer: Vård utomlands 

Merkostnadsersättning (fd handikappersättning) från Försäkringskassan 

Om du har merkostnader på grund av en funktionsnedsättning kan du få merkostnadsersättning. 
Merkostnader är kostnader som du har pga. din funktionsnedsättning och är utöver vad som är 
vanligt för personer i samma ålder. Försäkringskassan bedömer vad som är merkostnader. 

Det går inte att räkna upp allt som kan vara merkostnader. Men det kan t. ex vara kostnader för: 

 hälsa och vård, till exempel patientavgifter och läkemedel upp till högkostnadsskyddet 

 specialkost som du behöver på grund av din funktionsnedsättning 

 ökat slitage på kläder, skor, och inredning eller för tvätt och rengöring 

 resor med färdtjänst, sjuk- och behandlingsresor som inte ersätts av kommunen eller 
regionen 

 resor med egen bil om du har svårt att åka kollektivt 

mailto:sofie@sca-network.com
http://www.sca-network.com/foreningen/nyhetsbrev/
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/resa_arbeta_studera_eller_fa_vard_utomlands/planerad_vard_utomlands
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 att hyra eller köpa hjälpmedel, 

 hjälp i den dagliga livsföringen, till exempel hemtjänst, kostnad för god man eller städhjälp 

 anpassade fritidsaktiviteter 

Du kan inte få merkostnadsersättning för sådant du kan få gratis av kommunen eller regionen. 

Beloppsgränser: 

Merkostnad per år 11825 16555 21285 26015 30745 

Ersättning per månad 1183 1577 1971 2365 2759 

 

Det är långa handläggningstider, f n 8 månader. Men din ansökan gäller från det datum du sökt din 
ersättning. Du kan förbereda dig genom att skriva ned dina kostnader. Behöver du stöd 
rekommenderas du fråga i vår Facebook-grupp! 

Du behöver inte några kvitton. Det du behöver är ett läkarutlåtande som beskriver ditt 
funktionshinder. TÄNK PÅ att överklaga om du inte är nöjd med beslutet. Det kan löna sig! 

Läs mer: Om merkostnadsersättning 

Blått kort i tandvården 

Du behöver ofta mer tandvård än andra om du har vissa långvariga sjukdomar och 
funktionsnedsättningar. Då kan du ansöka om ett särskilt tandvårdsstöd. Ovanliga diagnoser, MS, ALS 
och Parkinsons är diagnoser som kan berättiga dig till tandvårdsstöd. Tandvården kostar då som 
sjukvård och ingår i sjukvårdens högkostnadsskydd. 

En sjukdom eller funktionsnedsättning kan i sig medföra en ökad risk för tandskador eller problem 
med att sköta munhygienen, till exempel för att du skakar eller är helt eller delvis förlamad i ansiktet. 
Det kan vara svårt att gapa och svälja/andas och då kan det ta mer tid för tandläkaren eller 
tandhygienisten att utföra tandvård.  

Hör efter med din läkare om du har rätt till tandvårdsstöd. Om du är berättigad till tandvårdsstöd ska 
din läkare skriva ett speciellt intyg. Det intyget ska beskriva både din sjukdom och din 
funktionsnedsättning. Det är din region som bedömer om du har rätt till tandvårdsstöd. 

Läs mer: Om tandvård och funktionsnedsättning 

Fonder 

För att få råd med någon särskild resa, aktivitet, göra ett inköp av ett hjälpmedel eller liknande kan 
man googla på tex ”fonder funktionsnedsättning”. Ett annat tips är att fråga din arbetsterapeut eller 
din kurator om var du kan söka fond-medel. På Neuro.se kan man i sökfältet skriva exempelvis 
”fonder” och få lite olika fondförslag. 

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/merkostnadsersattning-for-vuxna
file:///C:/Users/Mikael/Dropbox/SCA/Nyhetsbrev/2020/1177.se/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/kostnader-och-ersattningar-inom-tandvard/tandvard-om-du-har-en-funktionsnedsattning/
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Det finns fondrekommendationer på Arvsfonden, hos Länsstyrelsen, och hos olika företag. Ett 
exempel på ett företag som listar fonder är en försäljare av en lätt el-rullstol: 
https://eloflex.se/fonder-hjalpmedel-handikappade/. 

Vissa bibliotek har samarbete med https://www.globalgrant.com/ där man kan söka fram fonder. 

 

Tack för inkomna gåvor! 

Tack för flera inkomna gåvor och nya medlemskap! Det är pengar och samlad gemenskap som gör 
skillnad!  

 

Företagssponsorer 

Denna gång har vi inga nya sponsorer att presentera, tyvärr, men vi fortsätter att hålla ögonen öppna 
för nya möjligheter! OM NI HAR FÖRSLAG PÅ NYA FÖRETAGSSPONSORER – TVEKA INTE ATT 
KONTAKTA OSS på info@sca-network.com! 

Nedan följer presentationer av de företag som valt att stödja föreningen med ett sponsorskap. Deras 
bidrag är ovärderligt för föreningen och vi har en förhoppning om att ni som medlemmar i första 
hand stöttar våra sponsorer vid val av era leverantörer. Om man klickar på logotypen så kommer 
man till företagets hemsida eller kontakt. De finns också på http://www.sca-
network.com/medlemskap/foretagssponsorer/ 

 
Sponsor: Mellan 
 

 
 

 
 
  

https://eloflex.se/fonder-hjalpmedel-handikappade/
https://www.globalgrant.com/
mailto:info@sca-network.com
http://www.sca-network.com/medlemskap/foretagssponsorer/
http://www.sca-network.com/medlemskap/foretagssponsorer/
http://www.finmekanik.se/
http://www.framtiden.com


 
 

 

 www.sca-network.com info@sca-network.com 
medlem@sca-network.com 

 
4 

 
Sponsor: Liten 

    
 

    
 

   
 
 
 

Vi tackar våra sponsorer och medlemmar för deras bidrag! 

Det var allt för denna gång! På återhörande. /Styrelsen för SCA Network 

 

 

Vill du vara med som medlem hittar du information här: http://www.sca-network.com/medlemmar/ 
Skulle Du vilja stötta föreningen med ett bidrag (engångssumma eller månadsinsättning) så är det 
också välkommet. 
 Det går också att bli företagssponsor. Kontakta styrelsen på info@sca-network.com om Ditt företag 
önskar bli företagssponsor. Viktigt att veta är att föreningen är helt ideell, där alla medel som samlas 
in i föreningen går till forskning. Sätt in pengar på bankkontot clearing: 1235 kontonr: 0226891hos 
Danske bank. 

http://www.sca-network.com/medlemmar/
mailto:info@sca-network.com
mailto:mktt.slageryd@gmail.com
https://alesandrasagna.wixsite.com/smedig
http://www.froderyds.se/
http://www.tubbarp.se/
http://www.resultatab.se/
http://www.firmalan.com

