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Plan for nu 

•  Velkommen og hvad ønsker vi at I får med hjem J 
•  Kort præsentation af arbejdsplads og organisation 
•  Historie og udvikling 
•  Det børnefysioterapeutiske og 

børneergoterapeutiske tilbud 
•  Fælles visitation og fælles indgang 
•  Lovgivningen som vi arbejder indenfor 
•  Erfaringer herunder muligheder og udfordringer. 



Præsentation af 

•  Skanderborg Kommune som organisation 
og arbejdsplads 

 
•  Terapeut gruppen 

 4 fysioterapeuter + 1 ergoterapeut 
 + Leder  

 



Organisering 

mandag den 7. marts 
16 4 

Børn	&	Unge	

Sundhedstjenesten	
1	leder	

20	sundhedsplejersker	
4	børnefysioterapeuter	
1	børneergoterapeut	

Skoler	
PPR	

Dagins9tu9oner	

Dagpleje	
Lægepraksis	

Børnesocialrådgivning	

Sygehus	

BUC	

Speciallæger	

Specialins9tu9oner	
Specialskole/specialræk.	

Pladsanvisningen	
Eksterne		

samarbejdspartnere	

IKH	

Teknik	&	miljø	Beskæ@igelse		
&	Sundhed	
(Genoptræning)	

Ældre	&	
Handicap	

(overgang	e@er	18	
år)	

Kultur	&	
Borgerservice	

(friLdsLlbud)	

Skanderborg	kommune	



Det børnefysioterapeutiske og 
børneergoterapeutiske tilbud  

•  Målgruppe 
–  Børn 0-18 år 
–  Børn med udfordringer og særlige behov på de 

motoriske og sansemæssige områder 
–  Forebyggede tilbud med indskolingsbørn samt første 

gangs fødende familier. 
•  I nærmiljø og i barnets daglige kontekst 

–  Dagplejen, vuggestuen, børnehaven og skolen. 
Sundhedsklinik og træningslokaler og i hjemmet. 

mandag den 7. marts 16 5 



Historie og udvikling 

•  Kommunesammenlægning 2007 
•  Forskellige opgave løsninger afhængig af den 

enkelte terapeuts holdning.  
•  Behov for ensretning og fælles ramme (2010) 
•  Fokus på lovgivning, ressourcer og 

effektivisering samtidig med fastholde høj 
kvalitet i ydelser og specialisering 

•  Eks er klinikker – visitation - ydelseskatalog 
 



Fysioterapeutisk og 
Ergoterapeutisk visitation via 

fælles indgang 
•  Visitation er en fælles indgang for alle henvendelser til et 

fysioterapeutisk eller et ergoterapeutisk tilbud. Fx 
henvisninger, genoptræningsplaner og andre forespørgsler. 

•  Deltagelse er leder og 2 fysioterapeuter. Foretages 1 gang 
ugentligt. 

 
•  Formålet er at modtagne	henvisninger		visiteres	til	en	ydelse	ud	
fra	lovgivning	samt	serviceniveau	og	til	fysioterapeuten	eller	
ergoterapeuten.	

	
•  Et	ydelseskatalog	de8inerer	ydelse	indenfor	lovgivningen. 



Eksempel på organisering af de terapeutiske 
ydelser i samspil med lovgivningen 
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Forløb for Visitation 
Henvisningskilder:	
• 	Genoptrænings-konsulent	
• Socialrådgiver	
• PrakLserende	læge		
• Læge	fra	sygehus	
• PPR	
• Sundhedsplejerske	
• Skole	
• 	Dagplejepædagog	
• 	Pædagog	i	insLtuLoner	

Visita9on:	
Ydelse	Lldeles	ud	fra:	
• 	Henvisningsårsag	
• 	Lovgivning	
• 	Alder	
• 	Henviser	
• 	Faglige	&	særlige	hensyn	
• Diagnoser?	
• 	Distrikt	
• 	Evt.	sortering	”sige	nej”	
	

Fysioterapeut/	
ergoterapeut:	
Primært:	
• 	Specialkompetencer/	
interesse	og	erfaringsområde	
• Ergo	eller	fys?	
• Sekundært:	
• Geografisk	distrikt		
• 	Kendte	børn/familier	
• 	Ressourceudjævning	
	

Medie:	
• 	Henvisningsskema	(Intranet)	
• 	Korrespondancebrev		
• 	Genoptræningsplan		
• 	Mail	Ll	sundhedstjenesten	
	

Styringsredskab:	
Ydelseskatalog	
AlLd	laveste	ydelse	først.	



 
Rammer for indsatsen 

 
•  Udgangspunkt i det enkelte barns behov og 

med fokus på en helhedsorienteret indsats 

•  Udgangspunkt i NKR, forløbsprogrammer og 
standarder 

•  Indenfor serviceloven, sundhedsloven, 
dagtilbudsloven samt folkeskoleloven 



Sundhedsloven 
Udvalgte ydelser: 
1. Genoptræningsplaner   §140 
2. Vederlagsfri fysioterapi   §140a 
3. Tidlig indsats (klinikker) 
4. Indskolings undersøgelse og Familieiværksætter forløb. 
5. Afklaringsbehandling over længere tid.  
•  Børn/unge med CP i gr. 1 og 2 
•  børn der endnu ikke har fået en diagnose 
 
 
Kapitel 36  
Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 
§ 120. Kommunalbestyrelsen bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode 
forudsætninger for en sund voksentilværelse. 
Stk. 2. Kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og 
sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en 
særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov. 

§ 123. Kommunalbestyrelsen opretter med henblik på at tilgodese børn og unge med særlige behov en 
tværfaglig gruppe, der skal sikre, at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel fremmes, og at der i 
tilstrækkeligt omfang formidles kontakt til lægefaglig, psykologisk og anden sagkundskab. 

§ 124. Kommunalbestyrelsen bistår vederlagsfrit skoler, daginstitutioner for børn og unge og den 
kommunalt formidlede dagpleje med vejledning om almene sundhedsfremmende og 
sygdomsforebyggende foranstaltninger. 



Dagtilbudsloven 
Udvalgte ydelser: 
Tidlig indsats, som gives 

i daginstitution 
Råd og vejledning 
 
Bekendtgørelse af lov om dag-, 
fritids- og klubtilbud m.v. til 
børn og unge (dagtilbudsloven) 
§ 4 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal 
sikre, at børn og unge under 18 år, 
der har behov for støtte i et dag-, 
fritids- eller klubtilbud m.v. for at 
kunne trives og udvikle sig, tilbydes 
en sådan støtte i tilbuddet. 



Folkeskoleloven 
Udvalgte ydelser 
Råd og vejledning til skolen 
Undersøgelse og korte forløb 
 
 

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden 
specialpædagogisk bistand 

§ 2. Hvis det antages, at en elev har behov for specialpædagogisk bistand, jf.  
folkeskolelovens § 3, stk. 2, skal eleven indstilles til en pædagogisk-psykologisk  
vurdering. Indstilling afgives af skolens leder til pædagogisk-psykologisk rådgivning,  
eventuelt på initiativ af den kommunale sundhedstjeneste, hvis denne har kendskab til  
psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder hos eleven, som  
giver grund til at antage, at eleven har behov for specialpædagogisk bistand. 



Serviceloven 
Udvalgte ydelser 
Råd og vejledning 
Afklaringsbehandling max 8 gange; inklusiv bassintræning. 
 
 
§ 11. Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge en indsats, der  
sikrer sammenhæng mellem kommunens generelle og  
forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn  
og unge med behov for særlig støtte. 
 
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning,  
undersøgelse og behandling af børn og unge med  
adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk  
funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i  
samarbejde med andre kommuner. 



Serviceloven 
Udvalgte ydelser 
Vedligeholdelsestræning.  
 
 
§ 44. Bestemmelserne i § 83, § 84, stk. 1, og § 86, stk. 2, finder  
tilsvarende anvendelse vedrørende børn, der har behov herfor. 
§ 86. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til  
afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af  
sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en  
sygehusindlæggelse. 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at  
vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som 
 på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller  
særlige sociale problemer har behov herfor. 
 



Politisk vision 
 at der udvikles rummelige pædagogiske miljøer med 

plads til mangfoldighed og forskellighed 

Faglige målsætninger 

Tidlig indsats – rettidig indsats. 

 
Det er formålet: 

At indsatsen er samlet og 

koordinerer. 

 

Faglig målsætninger 
Rummelighed og inklusion 

 
Det er formålet at: At skabe rummelige og 

inkluderende pædagogiske 
miljøer med fokus på trivsel, 

mulighed og ressourcer 



Er vi blevet klogere? 

•  Erfaringer 
 
•  Muligheder 
 
•  Udfordringer 
 
•  Faldgruber 



Spørgsmål? 



Tak fordi I lyttede 

 
 
Maja Wolf  
maja.wolf@skanderborg.dk 
 
Hanne Christensen 
Hanne.christensen3@skanderborg.dk 
 


