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1177 Vårdguiden 

På 1177 Vårdguiden finns fakta och råd om hälsa och vård, sjukresor, information om regler, lagar 

och rättigheter som till exempel LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 

kontaktuppgifter till alla vårdgivare. Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du se personlig 

vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Du kan boka om eller av en tid, läsa din journal 

eller förnya recept. Har du synpunkter eller klagomål på vården finns information om vart du kan 

vända dig på 1177 Vårdguiden  

1177.se  

Arbetsförmedlingen 

En nedsatt arbetsförmåga kan ibland kompenseras med hjälpmedel och ekonomiskt eller personligt 

stöd. Arbetsförmedlingen har olika stödformer för dig som har en funktionsnedsättning och din 

arbetsgivare. Exempel på Arbetsförmedlingens stöd: 

 Utvecklingsanställning 

 Trygghetsanställning 

 Anställning med lönebidrag 

 Arbetsmarknadsutbildning 

 Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet 

 Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) 

 Stöd till personligt biträde 

Arbetsformedlingen.se 

Fonder, stiftelser, gåvor och bidrag 

Ibland är det möjligt att få ekonomiskt bidrag från fonder eller stiftelser för speciella ändamål. 

Kontakta stiftelserna för att få en beskrivning av deras regler. Ofta krävs ett intyg av läkare eller 

någon annan som kan intyga behovet av fondmedel. Ansök i god tid.  

vgregion.se/om-vgr/stiftelser-gavor-och-bidrag 

Försäkringskassan 

Försäkringskassan kan ge olika bidrag. Till exempel aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsfömåga, 

assistansersättning (personlig assistent), handikappersättning, bilstöd, bostadsbidrag, bostadstillägg, 

högriskskydd, närståendepenning, arbetshjälpmedel, sjuklön, sjukersättning, högkostnadsskydd för 

medicin och vård samt bidrag för tandvård. 

forsakringskassan.se 

  

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/
https://www.arbetsformedlingen.se/
https://www.vgregion.se/om-vgr/stiftelser-gavor-och-bidrag/


4  

Aktivitetsersättning 

Vid nedsatt arbetsförmåga: Aktivitetsersättning är för den som är ung och inte kommer att kunna 

arbeta heltid på minst ett år på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. 

Aktivitetsersättning kan fås från juli månad det år man fyller 19 år till och med månaden innan man 

fyller 30. Som längst kan aktivitetsersättning beviljas för tre år i taget. Läkarintyg krävs. 

Vid förlängd skolgång: Du kan få aktivitetsersättning vid förlängd skolgång om du har en 

funktionsnedsättning som gör att du behöver längre tid än normalt för att avsluta grundskolan eller 

gymnasiet. Du kan tidigast få ersättningen från och med juli månad det år du fyller 19 år och längst till 

och med månaden innan du fyller 30 år.  

Arbetshjälpmedel 

Anställda som har en funktionsnedsättning och behov av hjälpmedel för att arbetet ska fungera kan 

få bidrag. Innebär hjälpmedlet ett ingrepp i arbetsgivarens lokaler ska arbetsgivaren ansöka om 

bidraget. Är det ett mer personligt hjälpmedel ansöker den anställde. 

Assistansersättning (personlig assistans) 

Du kan få assistansersättning om du tillhör en personkrets inom LSS, har en varaktig 

funktionsnedsättning och behöver personlig assistans för att klara vardagen. För att få ersättning från 

Försäkringskassan måste man behöva hjälp med sina grundläggande behov mer än 20 timmar i 

veckan. Klarar man sig med mindre tid ska man vända sig till kommunen för att få hjälp. 

Kommunen har ett basansvar, vilket innebär ett ekonomiskt ansvar för upp till 20 timmar per vecka 

för grundläggande hjälpbehov. 

 

Kommunen kan alltså bevilja personlig assistans även om de grundläggande hjälpbehoven är mindre 

än 20 timmar per vecka. Kommunen har skyldighet att anordna assistans. Brukaren kan även få ett 

ekonomiskt stöd för att själv kunna vara arbetsgivare till sina personliga assistenter eller anlita ett 

assistansföretag. Det är brukarens behov och krav som ska styra. 

Bilstöd/Mobilitetsstöd 

Ett mobilitetsstöd är ett komplement till färdtjänst. Har du återkommande och mycket stora 

svårigheter att förflytta dig eller använda allmänna kommunikationer, till exempel att gå på och av 

bussar och tåg kan du få bidrag till bil. Föräldrar vars barn har funktionsnedsättning kan också få 

bilstöd. Ansök om stöd till Försäkringskassan och läkarintyg fordras. En form av bilstöd kan innebära 

att man beviljas bidrag till bil och/eller anpassning av bil. 

Bostadsbidrag 

Du som är mellan 18-28 år och har låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror 

på inkomst, boendekostnad och bostadens storlek. 
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Bostadstillägg 

Du som har aktivitetsersättning eller sjukersättning kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få 

beror på hur mycket du betalar för din bostad och hur stora inkomst du har. 

Merkostnadsersättning  

Du kan få merkostnadsersättning från Försäkringskassan om du  

 har en funktionsnedsättning som kan antas bestå i minst ett år. 

 har av Försäkringskassan godtagna merkostnader som är minst 11 625 kronor per år på grund av din 

funktionsnedsättning. 

 har fyllt 18 år och inte längre blir försörjd av dina föräldrar 

 är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor här, men det finns några undantag från den regeln. 

Merkostnadsersättning kan lämnas för merkostnader för:  

 hälsa, vård och kost 

 slitage och rengöring 

 resor 

 hjälpmedel 

 hjälp i den dagliga livsföringen 

 boende 

Närståendepenning 

Närståendepenning är pengar som du får för att vara hos en närstående person som är svårt sjuk. Med 

svårt sjuk menas att sjukdomen är ett påtagligt hot mot hens liv. 

Närståendepenning ger samma ersättning som sjukpenning. Man kan få hel, halv eller en fjärdedels 

närståendepenning beroende på hur stor del av dagen man avstår från att arbeta för att vårda den 

sjuke. Närståendepenningen kan betalas ut i högst 100 dagar sammanlagt för den person som vårdas. 

Omvårdnadsbidrag  

Om du har ett barn med funktionsnedsättning kan du få omvårdnadsbidrag. Bidraget baseras på den 

omvårdnad och tillsyn som ditt barn behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan 

funktionsnedsättning. 

Du kan få omvårdnadsbidrag om 

 ditt barn har en funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller till 

exempel bero på en sjukdom eller en skada. 

 du ger barnet omvårdnad och tillsyn till följd av funktionsnedsättningen i minst sex månader. 

 du är barnets förälder eller kan likställas med barnets förälder. 

 du och ditt barn är försäkrade i Sverige. Det är ni om ni bor här, men det finns några undantag 

från den regeln. 
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Sjuklön/sjukpenning 

Den som har en anställning som varar i minst en månad eller har arbetat sammanhängande i 14 dagar 

har normalt rätt till sjuklön. Sjuklönen betalas ut av arbetsgivaren de första 14 dagarna i din 

sjukperiod. Den första sjukdagen är en karensdag, vilket betyder att man inte får sjuklön den dagen. 

Är man sjuk längre tid än två veckor kan man ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.  

Sjukersättning 

Sjukersättning är en ersättning i första hand för dig som är mellan 30 och 64 år och som har en 

varaktig nedsättning av arbetsförmågan helt eller delvis på grund av sjukdom, skada eller 

funktionsnedsättning. Det är möjligt att ansöka sjukersättning från 19 års ålder men det kan vara 

svårt att få det beviljat. Läkarintyg krävs. 

Särskilt högriskskydd  

Särskilt högriskskydd innebär att din arbetsgivare kan få ersättning för dina sjuklönekostnader om du 

riskerar att ha långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta. Du som är sjuk ofta kan även slippa 

karensdagarna. 

Hjälpmedelscentralen – snabbservice 

Har du ett trasigt hjälpmedel kan du vända dig till snabbservice på Hjälpmedelscentralen. Servicen 

omfattar främst manuella rullstolar och rollatorer, men även andra hjälpmedel kan åtgärdas efter 

överenskommelse. Snabbservice har öppet på vardagar klockan 9.00-14.00. Telefon 010-473 80 80. 

vgregion.se/hjalpmedel 

Kommun 

Din kommun ger information och vägledning om vilket stöd som finns för dig som har en 

funktionsnedsättning. Man erbjuder till exempel sjukvård, hjälpmedel, bostadsanpassning, 

boendestöd, färdtjänst och stöd enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och 

Socialtjänstlagen. Kommunen utfärdar även parkeringstillstånd.  

Biblioteksservice 

Har du svårt att komma till biblioteket på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning kan du 

anlita ”Boken kommer”. Då kommer personal från biblioteket kommer hem till dig varje månad med 

det som du vill låna. Det kostar inget. 

  

http://regionservice.vgregion.se/hjalpmedel/patient---anhoriga/
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Boendestöd 

Boendestöd är att särskild personal arbetar med att ge hjälp och stöd i eller utan för hemmet för 

personer med funktionsnedsättning. Målet är att utveckla och stödja den som har funktionsnedsättning 

att leva ett så normalt liv som möjligt och klara ett eget boende. 

Boendestöd kan vara att: 

 få stöd med städning, tvätt, inköp, matlagning och personlig hygien 

 få stöd vid olika ärenden, som post- och bankärenden eller kontakter med myndigheter 

Stödet är behovsprövat. Kontakta kommunens biståndshandläggare/LSS-handläggare. 

Bostadsanpassningsbidrag 

Kommunen kan ge bidrag för att handikappanpassa permanentbostäder. Man kan få bidrag för att 

åtgärda fasta funktioner i eller i anslutning till bostaden. Ansök hos kommunen. Intyg från läkare 

och/eller arbetsterapeut och fastighetsägare samt kostnadsberäkningar och ritningar behövs. 

Färdtjänst 

Om du på grund av en långvarig funktionsnedsättning, minst 3 månader inte kan använda 

kommunala färdmedel som buss finns färdtjänst. Tillstånd för färdtjänst beviljas under en begränsad 

tid. Ansök till kommunen, oftast krävs ett läkarintyg. 

Riksfärdtjänst 

Riksfärdtjänsten ersätter merkostnader för personer som har stora och varaktiga funktions-

nedsättningar när de reser utanför länet. En resa med riksfärdtjänst sker normalt med reguljära 

kommunikationer som flyg, tåg, buss eller båt och med kommunal färdtjänst på avrese- och 

ankomstorten. I vissa fall görs hela resan med taxi eller specialfordon. 

Om en ledsagare behöver följa med under resan kan det bekostas av riksfärdtjänst. Ansök via 

kommunen. Läkarintyg behövs. 

God man och förvaltare 

Om en myndig person behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och/eller sörja för 

sin person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande kan 

Tingsrätten om det behövs, besluta om att ordna en god man till den personen. God man tillsätts inte 

om behovet av förvaltning och omvårdnad fungerar tillfredsställande, t ex genom bistånd av anhörig, 

socialtjänsten, fullmakt eller genom olika banktjänster. 

 

När det inte är tillräckligt med en god man kan det bli nödvändigt med en förvaltare, till exempel när 

en psykiskt sjuk person är så aktiv och omdömeslös i sitt handlande att det hotar dennes ekonomi 

och sociala existens. Förvaltarskap ses som ett stort ingrepp i den personliga integriteten och 

används därför mycket restriktivt. En person som har förvaltare mister sin rättsliga 

handlingsförmåga i det som förvaltarskapet omfattar. Alla personer över 18 år är myndiga i Sverige. 

 

Kontakta Överförmyndarverksamheten i kommunen. 
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Hemtjänst 

Den som inte klarar sig på egen hand har rätt till stöd från kommunen. Stödet ska ge en skälig 

levnadsnivå och ges utifrån Socialtjänstlagen. Hjälpen hemtjänsten ger bestäms efter den enskildes 

behov inom ramen för en "normalinsats". En stor del av omvårdnaden sköts av anhöriga. En make, 

maka eller sambo har skyldighet att göra sin del av arbetet i hemmet och att bistå den anhörige. 

Hemtjänst kan beviljas av medicinska skäl, på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, eller 

av sociala skäl. Hemtjänst kan omfatta städning, inköp av dagligvaror, matlagning, personlig 

omvårdnad och trygghetslarm. 

Parkeringstillstånd 

Gångförmågan är avgörande när rätten till parkeringstillstånd bedöms. Personer som är rullstolsburna 

eller har svårt att förflytta sig till fots och personer med svår astma är några grupper som kan ha rätt 

till parkeringstillstånd. Även personer med psykiska problem, som till exempel fobier, kan i vissa fall 

få parkeringstillstånd. 

Parkeringstillstånd kan ges till personer med rörelsehinder som kör själva, eller till personer med 

rörelsehinder som inte själva kör bil och inte kan lämnas själva medan förare parkerar bilen. 

Socialtjänst  

Individ- och familjeomsorgen (IFO) har ett särskilt ansvar för barns och ungdomars uppväxtvillkor. 

Det omfattar alla barn 0-18 år och i vissa fall ungdomar upp till 21 år. Socialtjänsten erbjuder stöd 

och skydd i olika situationer till både barn och föräldrar. 

 

Försörjningsenheten tar hand om ansökningar som gäller försörjningsstöd ochekonomiskt bistånd, 

som man har rätt att ansöka om ifall inkomsterna inte räcker till för att försörja familjen och behovet 

inte kan tillgodoses på annat sätt.  

Försäkring 

Konsumenternas försäkringsbyrå ger råd om försäkringar utan att det kostar dig något. Det 

är viktigt att ha en hemförsäkring när man bor i eget boende, samt en olycksfalls-försäkring. 

konsumenternas.se 

Studier på universitet och högskola 

Vid universitet och högskolor finns det särskilda samordnare för studenter som har 

funktionsnedsättning. Samordnare kan guida kring studieplaner, eventuellt behov av pedagogiska 

stödåtgärder eller anpassningar av studiesituationen. Du kan till exempel få stöd vid förflyttning i 

studielokalerna, anteckningsstöd, stöd med organisation, struktur och anpassade tidsplaner för 

studierna. 

Samordnad individuell plan (SIP) 

När någon har behov av insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänsten, och det finns 

behov av samordning, görs en så kallad samordnad individuell plan. Planen tas fram utifrån den 

enskildes behov och innehåller vilka insatser som behövs, respektive huvudmans ansvar och vem av 

huvudmännen som har det övergripande ansvaret för själva planen. 

https://www.konsumenternas.se/om-oss/forsakringsbyran
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Sjukreseersättning 

Vid resor till en vårdgivare som tillhör Västra Götalandsregionen eller Region Halland kan man få 

ersättning för en del av resekostnaderna. Den del man får stå för själv kallas egenavgift. Sjukresa 

ersätts mellan folkbokföringsadressen och vårdgivaren. Normalt får man ersättning för det billigaste 

färdsättet, t ex buss, tåg, spårvagn eller privat bil. 
Sjukresor omfattas av högkostnadsskydd. Om egenavgifterna för sjukresor är 1500 kr eller mer 

under en kortare tid än 12 månader kan man ansöka om frikort. Med ett frikort slipper man 

egenavgiften för resterande 12-månadersperiod räknat från första resan. Även resekostnader som är 

mindre än egenavgiften ingår i högkostnadsskyddet. Kom ihåg att spara alla kvitton och biljetter 

som ska bifogas ansökan. 
Kundtjänst Sjukreseersättning: Telefon 010-47 32 100 vardagar kl 8-12 och 13-15.  
E-post: sjukresor@vgregion.se 

Studiehjälp och studiemedel 

Studerar du på en grundskole- eller gymnasieutbildning, får du studiehjälp till och med vårterminen 

du fyller 20 år. Studerar du på en eftergymnasial utbildning kan du söka studiemedel. 

csn.se 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Specialpedagogiska skolmyndighetens uppdrag är att ge barn och vuxna, oavsett funktionsförmåga, 

förutsättningar för att klara sin utbildning. Till exempel genom specialpedagogiskt stöd, undervisning 

i specialskolor och tillgängliga läromedel. 

spsm.se 

Taltjänst 

Tolkservice för personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk. Du kan få talstöd, 

lässtöd eller skrivstöd. Tolken har tystnadsplikt. Servicen är gratis för tolkanvändaren, men i vissa fall 

har myndigheter betalningsansvar. 

 vgregion.se/tolk 

Tandvård 

I Västra Götaland är tandvård gratis för barn och unga vuxna till och med december det år man fyller 

24. Finns ett ökat behov av tandvård på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning kan man få ett 

särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan. 

Tolk 

Om du inte förstår eller talar svenska har du rätt att få tolk när du är i kontakt med myndigheter. Det 

är viktigt att du använder tolk för att göra dig förstådd på ditt eget språk. Du bör inte använda barn 

eller andra släktingar som tolkar åt dig. En tolk har tystnadsplikt och det är gratis. 

Kontakta din vårdgivare för att boka tolk.

mailto:sjukresor@vgregion.se
https://www.csn.se/


 

 

 

Kontaktuppgifter 

 
Arbetsförmedlingen arbetsformedlingen.se 

Tel 0771-416416 

 

CSN csn.se 

 

Försäkringskassan www.forsakringskassan.se 

Tel 0771-524 524 
 

Habilitering & Hälsa www.vgregion.se/hoh 

 

Konsumenternas konsumenternas.se 

försäkringsbyrå Kostnadsfria råd om försäkringar  

Tel 020-22 58 00 

 

Länsstyrelsen www.lst.se 
Information om fonder, skriv ”fonder” i sökrutan. 
Tel 010-224 40 00 

 

Patientnämnden www.vgregion.se/patientnamnden 
Om du inte är nöjd med vården 
Tel. 010-441 39 00 

 

Sjukreseenheten www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-

rattigheter/Ersattning-for- sjukresor-i-Vastra-

Gotaland/ 

Tel 010-47 32 100 

 

Specialpedagogiska www.spsm.se  

Skolmyndigheten Tel 010-473 50 00 

 

Taltjänst E-post taltjänst.goteborg@vgregion.se  

Tel 0771-700 900 (tal) 0771-700 901 (text)  

 

 

http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.csn.se/
http://www.forsakringskassan.se/
http://www.konsumenternas.se/
http://www.lst.se/
http://www.vgregion.se/patientnamnden
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Ersattning-for-
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Ersattning-for-
http://www.spsm.se/
mailto:taltjänst.goteborg@vgregion.se

