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Hvad er kvalitetsstandarderne? 

Hvis du har et barn under 18 år med nedsat funktionsevne, kan du bruge kvalitetsstandarder-

ne som en guide til, hvilke muligheder der er for hjælp efter den sociale lovgivning, og hvilke 

kriterier der skal til for at få en given hjælp.  

 

Kvalitetsstandarderne er et udtryk for det generelle serviceniveau i Egedal Kommune, som er 

vedtaget af Byrådet. Egedal Kommunes faglige vurdering af den enkeltes behov for hjælp, ta-

ger udgangspunkt i kvalitetsstandarderne. I helt særlige tilfælde kan Egedal Kommune efter 

den faglige vurdering tildele yderligere hjælp end den hjælp kvalitetsstandarderne beskriver.  

 

Du sidder nu med de standarder, der primært beskriver den hjælp, du kan få som forældre til 

et barn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandarderne for det specialiserede socialområde 

for udsatte børn, unge og familier, kan også have relevans for dig. Her kan du f.eks. læse om 

kontaktpersonsordninger, familiebehandling m.m.  

 

Center for Social Service varetager hele det specialiserede socialområde. Du kan læses mere 

om Center for Social Service på www.egedalkommune.dk. 

 

Hvordan bruger du kvalitetsstandarderne? 

Egedal Kommune har udarbejdet en kvalitetsstandard for hver af de handicapkompenserende 

ydelser, som kan tilbydes til børn under 18 år med nedsat funktionsevne og deres familier.  

 

Egedal Kommune foretager en vurdering af funktionsnedsættelsen, hvilket betyder en vurde-

ring af, hvad barnet kan i forhold til andre børn uden nedsat funktionsevne på samme alder. I 

denne vurdering benytter Egedal Kommune en skala for belastningsgrad. Skalaen for belast-

ningsgrad går fra 0-4, hvor 0 svarer til, at barnet ikke har nogen problemer og hvor 4 svarer 

til, at barnet har massive problemer.  

 

0. Almindelige/ingen problemer og intet støttebehov 

1. Milde/lette problemer og brug for let støtte 

2. Moderate problemer og brug for nogen støtte 

3. Store/svære problemer og brug for megen støtte 

4. Massive/fuldstændige problemer og brug for omfattende støtte  

 

I bilag 1 kan du se konkrete eksempler på alle belastningsgrader indenfor: 

 

 Personlig pleje  

 Mobilitet fysisk og psykisk 

 Kommunikation  

 Familieforhold 

 Skole- og institutionsforhold 

 Sundhed og helbred 

 Psykisk tilstand  

 Aktivitet  

 Socialt samvær/netværk 

 

Eksempler på hvordan kvalitetsstandarderne bruges 

Nedenfor har vi beskrevet to tænkte eksempler på livssituationer, hvor du kan få behov for 

hjælp efter den sociale lovgivning.  

http://www.egedalkommune.dk/
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Har du et barn med diabetes 1, vil du formentlig være nødt til at bruge mere tid end normalt 

på at indkøre dit barn i skole eller institution. Det skyldes de særlige behov dit barn har i for-

hold til diabetes, og den viden du i den forbindelse skal videregive til skolen/institutionen. Du 

vil have mulighed for at søge om tabt arbejdsfortjeneste i en kort periode efter servicelovens § 

42. Se side 22 for at læse mere om kvalitetsstandarderne for tabt arbejdsfortjeneste. 

 

Du vil samtidig opleve, at der opstår en række udgifter i forbindelse med barnets kost og me-

dicin, som du ikke tidligere har haft. Her vil du have mulighed for at søge om merudgifter efter 

servicelovens § 41. Se side 15 for at læse mere om kvalitetsstandarderne for merudgifter. 

 

Har du et barn med en mere omfattende nedsat funktionsevne, f.eks. infantil autisme eller 

mental retardering, vil vi vurdere dit barns samlede funktionsniveau for at finde ud af, hvad dit 

barn og din familie har brug for.  

 

Vi kan bl.a. undersøge muligheden for aflastning i eller udenfor hjemmet eller et særligt klub-

tilbud.  

 

Her benytter vi belastningsgraderne på skalaen fra 0-4. Hvis dit barn f.eks. har en belast-

ningsgrad 1 indenfor personlig pleje og en belastningsgrad 2 indenfor mobilitet, vil dette kunne 

udløse en særlig hjælp, som du vil kunne læse dig frem til her i kvalitetsstandarderne. Se side 

30 for at læse mere om kvalitetsstandarderne for aflastningsområdet. 

 

Har du spørgsmål til hvordan du kan bruge kvalitetsstandarderne, kan du spørge din rådgiver. 

Hvis du ikke har en rådgiver, kan du henvende dig til vores Råd- og vejledningsteam. Du kan 

kontakte Råd- og vejledningsteamet indenfor kommunens almindelige åbningstider på tlf. 

7259 6523. Teamet kan ligeledes kontaktes via teamets fælles postkasse: radgivningstea-

met@egekom.dk.  

 

Sagsbehandlingstider 

Sagsbehandlingstiderne som er opgjort under de enkelte kvalitetsstandarder, er politisk vedta-

get sagsbehandlingstider. De oplyser dig om, hvor længe en sag er under vejs fra første hen-

vendelse/ansøgning, til der træffes en afgørelse i sagen. Herefter kan der være sagsbehand-

lingstid til selve foranstaltningen iværksættes, afhængigt af omfanget. 

   

mailto:radgivningsteamet@egekom.dk
mailto:radgivningsteamet@egekom.dk
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Indholdsfortegnelse for kvalitetsstandarderne for de handicapkompenserende ydel-

ser: 

Familieorienteret rådgivning 5 

Råd og vejledning til løsning af problemer, som kræver kortvarig hjælp. Inklusiv anonym 

råd og vejledning.  

Konsulentbistand samt rådgivning 7 

Rådgivning og konsulentbistand til mere specifikke problemer.  

Rådgivning, undersøgelse og behandling 9 

Specifik rådgivning til ny diagnosticerede, f.eks. i form af kurser og gruppetilbud 

Familievejlederordningen 11 

Information og vejledning til forældre til nydiagnostiserede børn.  

Særlige dagtilbud, herunder hjemmetræning 12 

Specialbørnehave og institution til børn, som har behov for mere end et ordinært pasnings-

tilbud.  

Særlige klubtilbud 14 

Specialklub til børn, som har behov for mere end et ordinært pasnings/fritidstilbud.  

Merudgifter 15 

Dækning af udgifter, som er en direkte følge af funktionsnedsættelsen 

Tabt arbejdsfortjeneste 22 

Tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der som følge af barnets funktionsnedsættelse har et 

løntab.  

Behandlingsmæssig friplads 27 

Fripladstilskud til børn, som af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud.  

Personlig hjælp/pleje og praktisk støtte til nødvendige opgaver i hjemmet 29 

Hjælp til pasning, pleje og praktisk støtte, som er direkte forbundet med funktionsnedsæt-

telsen.  

Afløsning/aflastning til familien 31 

Afløsning/enkelttimer af dig i hjemmet eller aflastning i op til flere døgn pr. måned.  

Ledsagelse til unge over 12 år 36 

Ledsagelse til unge, som ikke er istand til at færdes udenfor hjemmet.  

STU – Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 38 

Ungdomsuddannelse til unge, som ikke er i stand til at tage en ordinær uddannelse med 

støtte. 
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Familieorienteret rådgivning  
Lov om Social Service § 11, stk. 2 

 

Gratis råd og vejledning til børn og familier, som oplever at have problemer, som de kortva-

rigt har brug for hjælp til at løse selv. 

 

Rådgivningen har til formål at hjælpe barnet eller dets forældre til selv at løse de problemer, 

som har givet anledning til henvendelsen. 

 

Der er mulighed for, at rådgivningen kan gives anonymt. 

Hvem kan få ydel-

sen ? 

Børn og og deres forældre eller andre, der faktisk sørger for et 

barn.  

Ydelsen Rådgivning om alle aspekter, der har betydning for børn og deres 

familier. Rådgivningen kan bestå i, at barnet eller familien henvises 

til andre afdelinger i kommunen eller andre relevante myndigheder, 

som vil kunne yde den relevante rådgivning eller vejledning.  

 

Der kan ydes rådgivning og vejledning for både enkeltmedlemmer 

og hele familien. 

 

Rådgivning af børn kræver ikke, at der foreligger tilladelse fra for-

ældremyndighedsindehaveren. 

 

Der er tale om råd og vejledningsforløb på op til 5 samtaler. 

 

Er der behov for yderligere rådgivning skal der undersøges om der 

eventuelt er behov for iværksættelse af følgende: 

Forløb i henhold til Lov om Social Service § 11, stk. 3 

Forløb i henhold til Lov om Social Service § 11, stk. 7 

Iværksættelse af børnefaglig undersøgelse i henhold til Lov om So-

cial Service § 50 (Se Kvalitetsstandarter for udsatte børn og famili-

er). 

Hvad skal der til for 

at få ydelsen ? 

Børn og deres forældre eller andre, der faktisk sørger for et barn, 

og som har behov for et råd og vejledningsforløb, jf. målgruppen 

for ydelsen. 

Egenbetaling Der fastsættes ikke egenbetaling. 

Opfølgning Da der er tale om kortere råd og vejledningsforløb, er der som ud-

gangspunkt ikke opfølgning på indsatsen. 

Sagsbehandlingsfri-

ster 

Sagsbehandlingstiden er 1 uge fra du retter henvendelse, til du har 

modtaget en indkaldelse til første samtale. 
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Andre ydelser/ for-

anstaltninger 

Forløb i henhold til Lov om Social Service § 11, stk. 3. 

Forløb i henhold til Lov om Social Service § 11, stk. 7. 

Foranstaltninger i henhold til Lov om Social Service § 52, stk. 3 (Se 

Kvalitetsstandarter for udsatte børn og familier). 

 

Det kan være relevant at henvise til andre afdelingers råd og vej-

ledning. 
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Konsulentbistand samt rådgivning  
Lov om Social Service § 11, stk. 3, nr. 1 og 3 

 

Konsulentbistand og rådgivning til familier, der har brug for hjælp til løsning af konkrete pro-

blemer, der har et mindre støttebehov end familier, der modtager hjælp efter Lov om Social 

Service § 52. 

 

Endvidere er det et tilbud om rådgivning om familieplanlægning. 

Hvem kan få ydel-

sen ? 

Stk. 1) Konsulentbistand 

Forældre og børn og unge, som har behov for et længerevarende og 

mere konkret rådgivningstilbud, end der kan ydes efter § 11, stk. 1 

og 2. 

 

Det kan f.eks. være børn, unge og familier med samlivsproblemer, 

opdragelsesproblemer, sociale eller psykiske problemer eller krimi-

nalitet 

 

Stk. 3) Rådgivning om familieplanlægning 

Personer som i forvejen har et barn, der har behov for særlig støtte, 

eller hvor der på anden vis er formodning om, at et yderligere barn 

eller de eksisterende børn ikke vil få tilstrækkelig omsorg. 

Ydelsen Stk. 1) 

Kortere psykologforløb. 

Længerevarende psykologforløb. 

Gruppetilbud til barnet/den unge. 

Kursusforløb til forældrene. 

 

Stk. 3) 

- Kortere rådgivningsforløb. 

Hvad skal der til for 

at få ydelsen ? 

Støtten kan kun ydes, når forældremyndighedsindehaveren ikke selv 

har tilstrækkelige midler til at afholde udgiften. 

 

Stk. 1) 

Der skal være tale om konkrete, afgrænsede problemstillinger, som 

giver sig udslag i et særligt støttebehov hos barnet eller den unge. 

Dette vurderes ud fra, at der skal være moderate problemer vedrø-

rende barnet eller den unges ‘Udvikling og adfærd‘, 

‘Sundhedsforhold‘, ‘Fritidsforhold og venskaber‘ eller familieforhold. 

 

Endvidere skal det vurderes, at ydelsen har væsentlig betydning for 

barnet eller den unges udvikling og trivsel. 

 

Stk. 3) 

Der skal være tale om familier, hvor det vurderes nødvendigt med 

file://///ege0-data01/Users/jji6ar/My%20Documents/160153-14_v3_Færdig%20udkast%20kvalitetsstandard%20udsatte%20børn,%20unge%20og%20familier.DOCX%23_Udvikling_og_adfærd
file://///ege0-data01/Users/jji6ar/My%20Documents/160153-14_v3_Færdig%20udkast%20kvalitetsstandard%20udsatte%20børn,%20unge%20og%20familier.DOCX%23_Sundhedsforhold
file://///ege0-data01/Users/jji6ar/My%20Documents/160153-14_v3_Færdig%20udkast%20kvalitetsstandard%20udsatte%20børn,%20unge%20og%20familier.DOCX%23_Fritidsforhold_og_venskaber
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rådgivning for at forebygge, at familien får flere børn, som efterføl-

gende kan komme i risiko for at blive anbragt. 

Egenbetaling Stk. 1) 

Der fastsættes en egenbetaling på baggrund af en vurdering af for-

ældrenes økonomiske muligheder for selv at afholde udgiften.  

 

Stk. 3) Der er ingen egenbetaling. 

Opfølgning  Stk. 1) 

Der skal følges op på ydelsen hver 3. måned ved afholdelse af sta-

tusmøder. Forinden skal der foreligge statusbeskrivelse fra leveran-

dør af ydelsen. 

 

Stk. 3) 

Der er tale om et kortvarigt rådgivningsforløb, hvorfor der ikke er 

fastsat opfølgningsfrist  

Sagsbehandlingsfri-

ster 

Sagsbehandlingstiden er op til 8 uger. 

Andre ydelser/ for-

anstaltninger 
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Rådgivning, undersøgelse og behandling  
Lov om Social Service § 11, stk. 7 

 

Tilbud om specifik rådgivning, undersøgelse og behandling af specifikke problemstillinger. 

Hvem kan få ydel-

sen ? 

Børn med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne samt deres familier. 

Ydelsen Kortere rådgivnings-, undersøgelses- og behandlingsforløb med hen-

blik på løsning af konkrete problemer, f.eks.: 

 

 Synsrådgivning. 

 Specifikke rådgivningsforløb vedrørende konkrete problemstillin-

ger. 

 Kortere fysioterapeutisk udredningsforløb, gruppeforløb til barnet 

og kursusforløb til forældrene 

 

Forløbene er af kortere varighed, hvilket fastsættes op til 8 timer. 

Hvad skal der til for 

at få ydelsen ? 

Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i graden af funkti-

onsnedsættelsen, se funktionsbeskrivelsen til de handicapkompense-

rende ydelser.  

 

Såfremt der skal ydes rådgivnings-, undersøgelses- og behandlings-

forløb, skal barnet have en funktionsnedsættelse, der svarer til mi-

nimum ét af disse punkter: 

 

’Mobilitet’, belastningsgrad 4 

’Aktivitet’, belastningsgrad 2, eller derover 

’Socialt samvær’, belastningsgrad 2, eller derover 

’Familieforhold’, belastningsgrad 2, eller derover 

’Kommunikation’, belastningsgrad 3, eller derover 

’Psykisk tilstand’, belastningsgrad 2, eller derover 

’Sundhed/helbred’, belastningsgrad 2, eller derover 

 

Et eksempel på barnets funktionsniveau kan være, at barnet er følel-

sesmæssigt ustabilt i længere perioder ad gangen. Det svarer til 

’psykisk tilstand’, belastningsgrad 2. 

 

Bevilling af et forløb kan bl.a. gives gennem: 

 

Egedal Kommunes udkørende teams ved ’Sandbjerghus’. 

Kommunikationscentret. 

Specifikke forløb via foreninger. 

Genoptræningscentret, Egedal Kommune. 

Andre eksterne leverandører. 

Egenbetaling Der fastsættes ikke egenbetaling. 
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Opfølgning  Der modtages en status efter endt forløb, hvorefter der tages stilling 

til, om ydelsen var tilstrækkelig, eller om der er behov for yderligere 

støtte, f.eks. i form af foranstaltninger i henhold til Lov om Social 

Service § 52 stk. 3. 

Sagsbehandlingsfri-

ster 

 

Andre ydelser/ for-

anstaltninger 

Ydelser der kan dække lignende: 

Kurser, jf. Lov om Social Service § 41. 

Familiebehandling jf. Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 3. 

Tilbud indeholdt i institution/skole (sektoransvarlighed). 
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Familievejlederordningen  
Lov om Social Service § 11, stk. 8 

 

Et tilbud til familier med ny diagnosticerede børn i form af information og vejledning om fami-

liens rettigheder og hjælpemuligheder på tværs af sektorerne.  

Hvem kan få ydel-

sen ? 

Familier med børn under 18 år, som får konstateret en betydelig og 

varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Ydelsen Familievejledningen indeholder følgende: 

 

 Information om familiens rettigheder og hjælpemuligheder 

 Vejledning om relevante vidensmiljøer og handicaporganisationer 

på området 

 Tilbud om formidling af kontakt til andre familier med børn med 

nedsat funktionsevne med henblik på dannelse af netværk 

 Udlevering af Egedal Kommunes brochure med generel informa-

tion om hjælpemuligheder 

 

Der er tale om rådgivning svarende til 1 samtale. 

Hvad skal der til for 

at få ydelsen ? 

Familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne, hvor funktionsnedsættelsen lige er kon-

stateret. 

Egenbetaling Der fastsættes ikke egenbetaling. 

Opfølgning  Der er tale om kortvarig rådgivning, hvorfor der ikke fastsættes op-

følgning for indsatsen. 

Sagsbehandlingsfri-

ster 

Familievejledningen skal tilbydes senest tre måneder efter, at kom-

munen har fået kendskab til barnets funktionsnedsættelse. 

Andre ydelser/ for-

anstaltninger 

Såfremt det vurderes, at der er behov for flere rådgivningssamtaler, 

skal mulighederne derfor undersøges i henhold til Lov om Social Ser-

vice § 11 eller § 11, stk. 4. 
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Særlige dagtilbud herunder hjemmetræning  
Lov om Social Service § 32 

 

Specialbørnehave eller institution for børn, der har behov for særlig støtte, behandling og 

træning i hverdagen således, at de får gode muligheder for udvikling og trivsel. 

 

Hjemmetræning har til formål at sikre, at forældrene og deres børn bliver inddraget aktivt i 

udredningen af barnets behov og i indsatsen for børnene. 

Hvem kan få ydel-

sen ? 

Børn inden den skoledygtige alder med betydelig og varigt nedsat 

fysisk- eller psykisk funktionsevne, som har et sådant behov for 

støtte og behandling, at det ikke er i stand til at deltage i et ordinært 

pasningstilbud efter dagtilbudsloven. 

Ydelsen Ydelsen er delt op i to områder, hvor der skelnes mellem nedenstå-

ende: 

 

1) § 32, stk. 1, om særlige dagtilbud.  

2) § 32, stk. 6, om hel eller delvis træning af barnet i hjemmet.  

 

1) 

Særlige dagtilbud, der kan tilgodese barnets særlige behov for støt-

te, behandling m.v., som ikke kan opnås i et almindeligt dagtilbud. 

 

2)  

Hvis forældrene ikke ønsker at modtage det tilbud, der er anvist, kan 

kommunen på baggrund af en vurdering godkende, at forældre til 

børn med betydelig varigt nedsat funktionsevne træner deres barn 

helt eller delvist i hjemmet. 

 

Ved valg af hjemmetræning, vil det oftest betyde en blanding af de 

to muligheder. Således hvor barnet 3 dage om ugen er i specialbør-

nehaven og 2 dage om ugen trænes i hjemmet af forældrene. 

Hvad skal der til for 

at få ydelsen ? 

1) 

Beslutningen af om der er behov for et særligt dagtilbud skal ske på 

baggrund af faglige undersøgelser af barnets ressourcer og behov 

kortlægge barnets funktionsevne og udarbejde forslag til den særlige 

støtte og behandling.  

 

Ved vurderingen af barnets funktionsevne og behov for særlige dag-

tilbud, sker dette i et tæt samarbejde med blandt andet PPR og visi-

tering til institutionsområdet, gennem Center for Skole og Dagtilbud.  

 

2) 

For så vidt angår visitation til hjemmetræning, følges proceduren 

frem som beskrevet i punkt 1, således at det er vurderet, hvilken 

særlig behov for støtte barnet har brug for. Herefter skal det vurde-
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res om det ønskede hjemmetræningstilbud lever op til de krav og 

mål, som er fastsat ved vurderingen af særlig støtte. 

Egenbetaling Egenbetaling fastsættelse i henhold til dagtilbudslovens § 43, herun-

der vurdering af fripladser. 

Opfølgning  1) 

Ved særlige dagtilbud foretages der opfølgning minimum en gang 

årligt, særligt med fokus på overleveringen til skolen. 

 

2) 

Ved hjemmetræning er der både krav om tilsyn og opfølgninger: 

 

- Tilsyn skal føres to gange årligt med fokus på barnets trivsel. På 

baggrund af tilsynet udfærdiges tilsynsrapporter med en begrundet 

stillingtagen til, om hjemmetræningen skal fortsætte eller eventuelt 

ophøre. 

-  

- Opfølgning skal ske fire gange om året. Opfølgningen sker i forhold 

til træningsindsatsen, hvor barnet observeres og eventuelt testes, 

herunder med fokus på de opstillede mål i handleplanen. 

Sagsbehandlingsfri-

ster 

Sagsbehandlingstiden for ny ansøgninger er op til 9 uger. Ved op-

følgninger er sagsbehandlingstiden op til 6 uger. 

Andre ydelser/ for-

anstaltninger 

I mange tilfælde skal bevillingen af særligt dagtilbud suppleres med 

fysio- og ergoterapeutisk træning, hvilket bevilliges gennem Center 

for Borgerservice. 

 

Kørsel bevilliges efter en konkret vurdering.  
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Særlige klubtilbud 
Lov om Social Service § 36  

 

Specialklub børn og unge i den skolepligtige alder, der har behov for særlig støtte, behandling 

og træning således, at de får gode muligheder for udvikling og trivsel.  

Hvem kan få ydel-

sen ? 

Skolesøgende børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fy-

sisk eller psykisk funktionsevne, som har et sådant behov for støtte 

og behandling, at det ikke er i stand til at deltage i et ordinært pas-

ningstilbud efter folkeskole- og dagtilbudsloven.  

Ydelsen Særlige klubtilbud der kan tilgodese større børns særlige behov for 

støtte, behandling m.v. som ikke kan opnås i et almindeligt tilbud.  

Hvad skal der til for 

at få ydelsen ? 

For optagelse i et særligt klubtilbud skal der inden da foreligge en 

vurdering af barnets særlige behov for støtte og behandling m.v. 

Optagelse i et særligt klubtilbud må derfor bygges på en vurdering af 

barnets individuelle behandlingsbehov samt muligheder for personlig 

udvikling. 

 

Særlige klubtilbud følger som oftest det valgte skoletilbud, som bar-

net/den unge har behov for. Vurderingen af behovet for at særligt 

klubtilbud sker således i tæt samarbejde med PPR i Center for Skole 

og Dagtilbud.  

Egenbetaling Egenbetaling fastsættelse i henhold til dagtilbudslovens § 63, herun-

der vurdering af fripladser. 

Opfølgning  Ved særlige klubtilbud foretages der opfølgning minimum en gang 

årligt, oftest i forbindelse med skoleopfølgningen. 

Sagsbehandlingsfri-

ster 

Sagsbehandlingstiden for ny ansøgninger er op til 9 uger. Ved op-

følgninger er sagsbehandlingstiden op til 6 uger. 

Andre ydelser/ for-

anstaltninger 

I mange tilfælde skal bevillingen af særligt klubtilbud suppleres med 

fysio- og ergoterapeutisk træning, hvilket bevilliges gennem Center 

for Borgerservice. 

 

Kørsel bevilliges efter en konkret vurdering. 
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Merudgifter  
Lov om Social Service § 41 

 

Merudgifterne skal dække udgifter, som familier har på grund af barnets nedsatte funktions-

evne. Det er således udgifter, som ligger ud over de udgifter alle familier har i forbindelse 

med deres børn.  

 

Merudgifterne skal være med til at sikre, at familien lever så normalt som muligt på trods af 

barnets nedsatte funktionsevne eller indgribende kronisk- eller langvarig lidelse, samtidig med 

at den skal sikre, at funktionsevnen ikke forværres. 

Hvem kan få ydel-

sen ? 

Familier med børn med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidel-

se. 

 

Forældrene skal have forsørgelsespligt over barnet.  

 

Definitioner: 

Ved varig funktionsnedsættelse forstås, at der ikke indenfor over-

skuelig fremtid vil være udsigt til bedring af de helbredsmæssige 

forhold, og at der i lang tid fremover vil være behov for at kompen-

sere for følgerne af funktionsnedsættelsen. Normalt vil funktionsned-

sættelsen være en belastning resten af livet. 

 

Ved betydelig funktionsnedsættelse forstås, at funktionsnedsættel-

sen har konsekvenser af indgribende karakter i den daglige tilværel-

se. Her skal foretages en bred vurdering af den samlede livssituati-

on. 

 

Ved at lægge vægt på funktionsnedsættelsen fjernes fokus fra lidel-

sens art eller omfang, og der ses i stedet på følgerne af den nedsatte 

kropslige eller kognitive funktion. 

 

Ved indgribende lidelse menes der, at lidelsen skal være af en sådan 

karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.  

 

Kroniske lidelser omfatter sygdomstilstande og lignende, som fra det 

tidspunkt, hvor de opstår, normalt vil vare i flere år, og som hoved-

regel barnealderen ud.  

 

Langvarige lidelser betyder ikke, at der er tale om en uhelbredelig 

lidelse, men som hovedregel vare lidelsen minimum et år.  

Ydelsen Ydelsen omfatter kompensation til dækning af nødvendige merudgif-

ter ved den daglige livsførelse, for børn og unge med en nedsat fy-

sisk eller psykisk funktionsevne.  
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Merudgifterne fastsættes ud fra socialministeriets retningslinjer og 

takster. Der tages altid udgangspunkt i de sandsynliggjorte og nød-

vendige merudgifter.  

 

Ydelsen er enten en kontant ydelse eller en naturalieydelse. Ydelsen 

er skattefri og uafhængig af modtagerens indkomst og formue.  

 

Ved udmåling af tilskud gælder følgende:  

Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede mer-

udgifter udgør mindst 4.596 kr. pr. år (2015) svarende til 383 kr. pr. 

måned. 

  

Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og 

rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.  

 

Bevillingen er gyldig fra den 1 i måneden efter ansøgningstidspunk-

tet, uanset sagsbehandlingstiden.  

  

I udmåling af merudgifter tages der altid højde for om dele af opga-

ven kan løses af en eventuel ægtefælle/samlever eller børn.  

 

Som udgangspunkt medregnes alle udgifter i en månedlig udbeta-

ling.  

 

Hvis der søges om udgifter, der ikke afholdes hvert år, kan udgiften 

kun medtages i den løbende merudgiftsberegning, i det år den afhol-

des. Men der kan altid forekomme uforudsigelige udgifter, f.eks. bo-

ligindskud, flytteudgifter og bilreparationer. Hvis der er særlige be-

hov for at dække engangsudgifter kan der ydes en enkeltstående 

udbetaling, uden regulering i det månedlige tilskud.  

 

Engangsudgifter skal altid søges inden udgiften er afholdt, og det er 

et krav at borgeren allerede er berettiget til løbende merudgifter. 

 

Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den 

nedsatte funktionsevne. Familierne skal således selv dække de ud-

gifter, familien selv ville have afholdt, hvis barnet ikke havde haft 

funktionsnedsættelsen. Samtidig er der krav om, at udgiften ikke 

kan dækkes efter anden lovgivning. 

Hvad skal der til for 

at få ydelsen ? 

Følgende områder er eksempler på, hvad der kan bevilges merudgif-

ter til. 

 

Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i graden af barnets 

funktionsnedsættelse. 

 

Kost og diætpræparater 
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Der kan ydes hjælp til dækning af nødvendige kost- og diætpræpa-

rater, såfremt behovet er som følge af barnets nedsatte funktionsev-

ne eller kroniske/langvarige lidelse, samt at behovet er tilstrække-

ligt, lægeligt dokumenteret som værende nødvendig for behandlin-

gen af funktionsnedsættelsen. Som eksempler kan nævnes Diabetes 

diæt, Cøliaki diæt, sondemad og lignende, som er af afgørende be-

tydning for helbredet fremover.  

 

Såfremt, der skal bevilges merudgifter i forbindelse med kost og di-

ætpræparater, skal barnet have en funktionsnedsættelse indenfor 

’sundhed og helbred’, der svarer til en belastningsgrad 3.  

 

Herved menes der problemer af en sådan karakter, at barnet funge-

rer med behandlingen, men det er livstruende, hvis barnet ikke mod-

tager behandling, eller problemer hvor barnets fysiske funktionsni-

veau forværres væsentligt uden behandling.  

 

Medicin 

Der kan ydes hjælp til dækning af egenbetalingen af tilskudsberetti-

get medicin, som er nødvendigt på grund af en nedsat funktionsevne 

eller kronisk/langvarig lidelse. Tilskud efter merudgifterne kan først 

bevilliges efter alle andre relevante tilskud er ansøgt, det være sig 

bl.a. kronikertilskuddet, som søges gennem læge/hospital/psykiater. 

 

Såfremt der skal bevilges merudgifter i forbindelse med medicin, 

skal barnet eller den unge have en funktionsnedsættelse indenfor 

’sundhed og helbred’, der svarer til en belastningsgrad 2. 

 

Herved menes problemer af en sådan karakter, at barnet ikke funge-

rer i dagligdagen på trods af medicinen f.eks. i form af svære ad-

færdsvanskeligheder, eller at barnet fungerer med behandlingen, 

men det er livstruende, hvis barnet ikke modtager behandling.  

 

Befordring 

Der kan ydes hjælp til dækning af merudgifter til befordring af bar-

net til dagtilbud, uddannelse, behandling og fritid. 

 

Befordringsydelser efter servicelovens § 41 er subsidiære (skal be-

handles efter der er taget stilling) til befordringsydelser efter andre 

bestemmelser, f.eks. ved skole/dagtilbudskørsel, ved kon-

trol/behandling over 50 km hver vej m.v.  

 

Befordringsgodtgørelsen tager udgangspunkt i billigst mulige trans-

portmiddel, uanset hvilket transportmiddel barnet benytter, så læn-

ge der er taget højde for barnets nedsatte funktionsevne. Der dæk-

kes udgifter til befordring, når det er godtgjort, at det er nødvendig 

kørsel, hvorved der er en merudgift forbundet som følge af funkti-
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onsnedsættelsen. 

 

Såfremt, der skal dispenseres for billigst mulige transportmiddel, 

skal barnet have en funktionsnedsættelse, der svarer til minimum to 

af disse punkter: 

 

’Personlig pleje’, belastningsgrad 4 

’Mobilitet’, belastningsgrad 4 

’Kommunikation’, belastningsgrad 3 eller derover 

’Psykisk tilstand’, belastningsgrad 3 eller derover 

’Sundhed og helbred’, belastningsgrad 4 

 

Et eksempel på dispensationen kan nævnes kombinationen mellem 

’psykisk tilstand’ belastningsgrad 3 og ’sundhed og helbred’, belast-

ningsgrad 4.  

 

Barnets problemer vil her være af en sådan karakter, at barnet har 

svære psykiske belastninger, som kan vise sig ved, at barnet i perio-

der har svær angst, lettere forvrænget virkelighedsopfattelse samt 

massive ukontrollerede reaktioner fysisk/psykisk. Samtidig med det-

te vurderes barnet ikke velfungerende på trods af sin behandling.  

 

Beklædning m.m. 

Der kan ydes hjælp til tøj, som skal udformes på en særlig måde, 

eller til ekstra beklædning/sko/briller/tøjvask, som er nødvendig på 

grund af ekstraordinært slid/forbrug, som er en direkte følge af funk-

tionsnedsættelsen 

 

Såfremt der skal bevilges merudgifter i forbindelse med beklædning, 

skal barnet have en funktionsnedsættelse, der svarer til minimum ét 

af disse punkter: 

 

’Personlig pleje’, belastningsgrad 3 eller derover 

’Mobilitet’, belastningsgrad 4 

’Psykisk tilstand’, belastningsgrad 3 eller derover 

 

Et eksempel kan være ved barnets funktionsniveau i forhold til 

’mobilitet’, at barnet er kørestolsbruger, og derved har ekstraordi-

nært slid som følge af brug af kørestolen. 

 

Eller et eksempel i forhold til ’personlig pleje hvor barnet trods sin 

alder, skal have hjælp til toiletbesøg og personlig hygiejne, som be-

virker, at der sker ”uheld” oftere end hos et barn uden funktionsned-

sættelsen.  

 

Vask 

Der kan ydes hjælp til dækning af vask, såfremt det vurderes, at 
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vasken er en nødvendig følge af den nedsatte funktionsevne, samt at 

der er en merudgift forbundet hermed som følge af et ekstraordinært 

stort vaskeforbrug. 

 

Det vurderes, at det er almindeligt for en familie på 2 voksne og 2 

børn at vaske 8-10 vaske om ugen. 

 

Såfremt, der skal bevilges merudgifter i forbindelse med vask, skal 

barnet være i målgruppen for merudgifter.  

  

Fritiden 

Der kan ydes tilskud til dækning af merudgiften forbundet med sær-

ligt legetøj og andre udgifter til beskæftigelse i fritiden. Det er afgø-

rende, at udgiften til legetøj/fritidsaktivitet kun er merudgiften, og 

der vil således i overvejende grad blive fratrukket en egenbetaling 

svarende til hvad et almindeligt stykke legetøj/fritidsaktivitet koster, 

samt en vurdering af omfanget af barnets mængde legetøj sammen-

holdt med, hvad der er almindeligt at anvende på legetøj.  

 

Såfremt, der skal bevilges merudgifter i forbindelse med særligt le-

getøj, skal barnet have en funktionsnedsættelse indenfor ’mobilitet’, 

der svarer til belastningsgrad 4. 

 

Herved menes problemer, hvor barnet skal have hjælp til alle fysiske 

funktioner, f.eks. en kørestolsbruger.  

 

Såfremt der skal bevilges merudgifter i forbindelse med fritidsaktivi-

tet, skal barnet have en funktionsnedsættelse, der svarer til mini-

mum to af disse punkter: 

 

’Personlig pleje’, belastningsgrad 4 

’Mobilitet’, belastningsgrad 2 eller derover 

’Aktivitet’, belastningsgrad 2 eller derover 

’Socialt samvær’, belastningsgrad 2 eller derover 

’Kommunikation’, belastningsgrad 2 eller derover 

’Psykisk tilstand’, belastningsgrad 2 eller derover 

 

Et eksempel kan være en kombination af ’psykisk tilstand’ belast-

ningsgrad 2 og ’socialt samvær’, belastningsgrad 2.  

 

Barnets problemer skal her være af en sådan karakter, at barnet 

følelsesmæssigt er ustabil i længere perioder ad gangen. Samtidig 

med at barnet har behov for voksenstøtte i sit sociale samspil med 

andre med konkret støtte, hvorfor barnet fungerer bedre i mindre 

grupper. 

 

Kommunikationshjælpemidler 
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Der kan ydes dækning af nødvendige kommunikationshjælpemidler, 

som ikke dækkes efter anden lovgivning, det være sig f.eks. board-

marker.  

 

Såfremt der skal bevilges merudgifter i forbindelse med kommunika-

tionshjælpemidler, skal barnet have en funktionsnedsættelse, der 

svarer til minimum to af disse punkter: 

 

’Personlig pleje’, belastningsgrad 1 eller derover 

’Aktivitet’, belastningsgrad 1 eller derover 

’Familieforhold’, belastningsgrad 1 eller derover 

’Kommunikation’, belastningsgrad 1 eller derover 

 

Som eksempler kan nævnes kombinationen mellem ’aktivitet’ be-

lastningsgrad 1 og ’Kommunikation’ belastningsgrad 1.  

 

Barnets problemer skal her være af en sådan karakter, at barnet 

stort set klarer at holde sig beskæftiget, men har behov for støt-

te/vejledning til valg af en aktivitet. Samtidig med at barnet har 

kommunikationsvanskeligheder i en sådan grad, at det har behov for 

redskaber eller metoder til at underbygge sit sprog. 

 

Kurser 

Der kan ydes hjælp til forældre, søskende og eventuelt andre pårø-

rendes merudgift, som følge af nødvendig deltagelse i kurser, som 

går ud på at sætte de pågældende i stand til at have barnet hjem-

me, passe og pleje, opdrage og kommunikere med barnet. Et kursus 

ses således nødvendigt, når det hjælper med til at styrke kommuni-

kationen i familien, hjælper forældrene til at få en større indsigt i 

funktions nedsættelsen, og hjælper til at forældrene får nogle red-

skaber til brug i hverdagen. 

 

En afgørelse om bevilling af merudgifter i forbindelse med kurser 

tager udgangspunkt i 1) kursets indhold og 2) barnets funktionsned-

sættelse. 

 

Såfremt der skal bevilges merudgifter i forbindelse med kurser, skal 

barnet skal have en funktionsnedsættelse, der svarer til minimum ét 

af disse punkter: 

 

’Mobilitet’, belastningsgrad 1 eller derover 

’Socialt samvær’, belastningsgrad 2 eller derover 

’Familieforhold’, belastningsgrad 1 eller derover 

’Kommunikation’, belastningsgrad 1 eller derover 

’Psykisk tilstand’, belastningsgrad 1 eller derover 

’Sundhed/helbred’, belastningsgrad 2 eller derover 
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Et eksempel kan være ved barnets funktionsniveau i forhold til 

’Socialt samvær’, hvor barnet har lettere problemer med socialt 

samspil med jævnalderende, og hvor voksne skal være ekstra op-

mærksomme på barnets samvær med andre. 

Egenbetaling Egenbetalingen er udgiften svarende til, hvad familien normalt ville 

have afholdt. 

Opfølgning  Der foretages opfølgning minimum en gang årligt. 

Sagsbehandlingsfri-

ster 

Sagsbehandlingstiden for ny ansøgninger er op til 9 uger. Ved op-

følgninger er sagsbehandlingstiden op til 6 uger.  

Andre ydelser/ for-

anstaltninger 

Ydelser, der kan dække lignende: 

Hjælpemidler 

Hospitals/behandlingsudgifter 

Befordring skole/institution 

Fritidsaktiviteter – sundhedsvæsnet fx ridefysioterapi  
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Tabt arbejdsfortjeneste 
Lov om Social Service § 42  

 

Tabt arbejdsfortjeneste skal medvirke til at kompensere forældrene for tab af lønindkomst, 

når de deltager i behandling og undersøgelser, som barnet skal til som følge af deres funkti-

onsnedsættelse.  

Tabt arbejdsfortjeneste skal endvidere kompensere i situationer, hvor barnet som følge af sin 

funktionsnedsættelse er nødsaget til at blive passet i hjemmet. 

 

Tabt arbejdsfortjeneste har således til formål at sikre, at familien, på trods af omstændighe-

derne, lever så normalt som muligt. Samtidig skal den tabte arbejdsfortjeneste være med til 

at sikre, at funktionsevnen ikke forværres. 

Hvem kan få ydel-

sen ? 

For at være i målgruppen til at modtage tabt arbejdsfortjeneste er 

det et krav, at barnet har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidel-

se. 

 

Det er endvidere nødvendigt, at det er en konsekvens af barnets 

nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er 

moderen eller faderen, der passer barnet. 

 

Endelig er det et krav, at barnet forsørges af forældrene, hvilket i 

praksis vil sige, at barnet bor hjemme. 

 

Der er enkelte undtagelser til fravigelse af personkredsen. Det drejer 

sig bl.a. om børn med diabetes 

 

Definitioner: 

Ved varig funktionsnedsættelse forstås, at der ikke indenfor over-

skuelig fremtid vil være udsigt til bedring af de helbredsmæssige 

forhold, og at der i lang tid fremover vil være behov for at kompen-

sere for følgerne af funktionsnedsættelsen. Normalt vil funktionsned-

sættelsen være en belastning resten af livet.  

 

Ved betydelig funktionsnedsættelse forstås, at funktionsnedsættel-

sen har konsekvenser af indgribende karakter i den daglige tilværel-

se. Her skal foretages en bred vurdering af den samlede livssituati-

on. 

 

Ved at lægge vægt på funktionsnedsættelsen, fjernes fokus fra lidel-

sens art eller omfang, og der ses i stedet på følgerne af den nedsatte 

kropslige eller kognitive funktion.  

 

Ved indgribende lidelse menes der, at lidelsen skal være af en sådan 

karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.  
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Kroniske lidelser omfatter sygdomstilstande og lignende, som fra det 

tidspunkt, hvor de opstår, normalt vil vare i flere år, og som hoved-

regel barnealderen ud.  

 

Langvarige lidelser betyder ikke, at der er tale om en uhelbredelig 

lidelse, men som hovedregel varer lidelsen minimum et år.  

Ydelsen Lønkompensation i forbindelse med at en forældre helt eller delvist 

må ophøre med sin beskæftigelse for at passe barnet. 

 

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste tager udgangspunkt i tidligere 

lønindkomst, dog max 27.500 (2013 takst). 

 

Bevillinger, der er givet før 01.01.2011, vil forsat tage udgangspunkt 

i tidligere indtægtsgrundlag uanset øvre grænse. 

Hvad skal der til for 

at få ydelsen ? 

Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af barnets 

nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er 

mest hensigtsmæssigt, at det er mor eller far, der passer barnet. 

 

Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i graden af barnets 

funktionsnedsættelse. 

 

Ved bevilling af tabt arbejdsfortjeneste til enkeltdage: 

 

Det skal være sandsynliggjort, at der skal deltages i nødvendige 

kontroller/behandling på hospitalet, som overstiger 3-4 gange årligt  

 

Ved bevilling af tabt arbejdsfortjeneste op til 7 timer om 

ugen: 

Barnet skal have en funktionsnedsættelse, der svarer til minimum 

tre af disse punkter: 

 

’Skole/institution’, belastningsgrad 2 eller derover 

’Personlig pleje’, belastningsgrad 2 eller derover 

’Mobilitet’, belastningsgrad 2 eller derover 

’Aktivitet’, belastningsgrad 2 eller derover  

’Socialt samvær’, belastningsgrad 2 eller derover 

’Familieforhold’, belastningsgrad 2 eller derover 

’Kommunikation’, belastningsgrad 3 eller derover  

’Psykisk tilstand’, belastningsgrad 2 eller derover  

 

Som eksempler kan nævnes kombinationen mellem 

’skole/institution’ belastningsgrad 2, ’aktivitet’ belastningsgrad 2 og 

’socialt samvær’ belastningsgrad 2.  

 

Barnets problemer skal her være af en sådan karakter, at barnet kan 
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blive i ’normalskolen/institutionen’ med over 5 timers støtte pr. uge, 

og at barnet har vanskeligt ved selv at holde sig beskæftiget, og har 

behov for støtte/vejledning til at vælge og til at gennemføre en akti-

vitet, og at barnet har behov for voksenstøtte i socialt samspil, men 

fungerer dog bedre i mindre grupper. 

 

Ved bevilling af tabt arbejdsfortjeneste op til 12 timer om 

ugen: 

Barnet skal have en funktionsnedsættelse, der svarer til minimum to 

af disse punkter: 

 

’Skole/institution’, belastningsgrad 3 eller derover 

’Personlig pleje’, belastningsgrad 3 eller derover 

’Mobilitet’, belastningsgrad 3 eller derover 

’Aktivitet’, belastningsgrad 3 eller derover 

’Socialt samvær’, belastningsgrad 3 eller derover 

’Familieforhold’, belastningsgrad 3 eller derover 

’Kommunikation’, belastningsgrad 3 eller derover  

’Psykisk tilstand’, belastningsgrad 3 eller derover  

 

Som eksempler kan nævnes kombinationen mellem 

’Skole/institution’ belastningsgrad 3 og ’Aktivitet’ belastningsgrad 3. 

Barnets problemer skal her være af en sådan karakter, at barnet 

ikke kan blive i normalmiljøet, men har brug for et gruppetilbud eller 

specialklasse, og at barnet har vanskeligt ved at holde sig beskæfti-

get, og har brug for løbende støtte til både at vælge og gennemføre 

en aktivitet.  

 

Ved bevilling af tabt arbejdsfortjeneste op til 20 timer om 

ugen: 

Barnet skal have en funktionsnedsættelse, der svarer til minimum 

tre af disse punkter: 

 

’Skole/institution’, belastningsgrad 4 

’Personlig pleje’, belastningsgrad 4  

’Mobilitet’, belastningsgrad 3 eller derover 

’Aktivitet’, belastningsgrad 3 eller derover 

’Familieforhold’, belastningsgrad 3 eller derover 

’Kommunikation’, belastningsgrad 3 eller derover 

’Psykisk tilstand’, belastningsgrad 3 eller derover 

 

Som eksempler kan nævnes kombinationen mellem 

’Skole/institution’ belastningsgrad 4, ’Aktivitet’ belastningsgrad 3 og 

’Socialt samvær’ belastningsgrad 3.  

 

Barnets problemer skal her være af en sådan karakter, at barnet kan 

ikke være i i et tilbud efter folkeskoleloven, men har brug for speci-
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alinstitution eller dagsbehandling, som bevilliges efter serviceloven, 

og at barnet har vanskeligt ved at holde sig beskæftiget og har brug 

for løbende støtte til både at vælge og gennemføre en aktivitet. 

Samtidig har barnet brug for konkret støtte i samspillet med andre, 

og selv i mindre grupper brug for voksenstøtte for at kunne indgå. 

 

Ved bevilling af tabt arbejdsfortjeneste op til 37 timer om 

ugen: 

Barnet skal have en funktionsnedsættelse, der svarer til minimum 

fire af disse punkter: 

 

’Skole/institution’, belastningsgrad 4 

’Personlig pleje’, belastningsgrad 4  

’Mobilitet’, belastningsgrad 4 

’Aktivitet’, belastningsgrad 4 

’Familieforhold’, belastningsgrad 4 

’Kommunikation’, belastningsgrad 4 

’Psykisk tilstand’, belastningsgrad 4 

’Sundhed/helbred’, belastningsgrad 4 

 

Som eksempler kan nævnes kombinationen mellem 

’Skole/institution’ belastningsgrad 4, ’Aktivitet’ belastningsgrad 4, 

’Socialt samvær’ belastningsgrad 4 og ’Psykisk tilstand’ belastnings-

grad 4.  

 

Barnets problemer skal her være af en sådan karakter, at barnet 

ikke kan være i i et tilbud efter folkeskoleloven, men har brug for 

specialinstitution eller dagsbehandling, som bevilliges efter service-

loven. Barnet kan ikke holde sig beskæftiget og har brug for støt-

te/ledsagelse ved en aktivitet, og barnet kan ikke indgå i sociale re-

lationer med jævnaldrende, og har brug for massiv voksenstøtte, 

f.eks. en-til-en. Barnet har psykotisk/invaliderende angst samt mas-

sive ukontrollerede reaktioner.  

Egenbetaling Der fratrækkes udgift til eventuel besparelse af befordring for foræl-

dre samt institutionsbetaling.  

Opfølgning Der foretages opfølgning minimum en gang årligt. 

Sagsbehandlingsfri-

ster 

Sagsbehandlingstiden for ny ansøgninger er op til 9 uger. Ved op-

følgninger op til 6 uger.  

Andre ydelser/ for-

anstaltninger 

Ydelser, der kan dække lignende: 

Jobcenterydelser, såsom kontanthjælp, dagpenge, revalidering, 

flexydelse m.v.  

Skole/institutionstilbud, antal støttetimer.  
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Det skal altid undersøges, om barnet modtager støttetimer i institu-

tion/skole, som kan have betydning for grundlaget for bevilling af 

tabt arbejdsfortjeneste. 
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Behandlingsmæssig friplads  
Lov om dag-, fritids- og klubtilbud § 43, stk. 1, nr. 3 og § 63, stk. 1, nr. 3 

 

Behandlingsmæssigt fripladstilskud til børn, som af behandlingsmæssige grunde har ophold i 

et dagtilbud. 

Hvem kan få ydel-

sen ? 

Børn med at vidtgående fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, 

der har ophold i et dagtilbud helt eller delvist af behandlingsmæssige 

grunde. 

Ydelsen Der kan gives behandlingsmæssigt fripladstilskud svarende til 50% 

eller 100 %. 

Hvad skal der til for 

at få ydelsen ? 

Ved vurderingen af berettigelsen af behandlingsmæssigt fripladstil-

skud lægges der vægt på, om barnet i dagtilbuddet er tildelt ekstra 

støtte ud over den normale normering. Heriblandt de børn, som er 

placeret i særlige gruppetilbud eller dagtilbud, hvor nomeringen er 

højere end normalt.  

 

Der lægges endvidere vægt på, hvad støtten bruges til. I tilfælde, 

hvor den ekstra støtte eller højere normering anvendes til træning 

eller behandling af barnet, f.eks. i form af sprogtræning, motorisk 

træning m.v., vil barnet kunne være berettiget til behandlingsmæs-

sigt fripladstilskud.  

 

Det behandlingmæssige fripladstilskud bevilliges med henholdsvis 

50% eller 100% afhængigt af omfanget af træningen/behandlingen.  

 

Inden der kan bevilliges behandlingsmæssigt fripladstilskud, skal det 

være undersøgt, om familien er berettiget til økonomisk fripladstil-

skud efter dagtilbudsloven.  

Egenbetaling Afgørelsen fastsætter fritagelse for egenbetaling i forhold til normal-

miljøet 

 

Egenbetalingen fastsættes ud fra om der bevilliges 50% eller 100% 

fritagelse.  

Opfølgning  Opfølgning skal ske minimum en gang årligt. Bevillingen kan dog 

max. gælde, så længe barnet er tilknyttet det pågældende tilbud.  

Sagsbehandlingsfri-

ster 

Sagsbehandlingstiden for ny ansøgninger er op til 9 uger. Ved op-

følgning op til 6 uger. 

Andre ydelser/ for-

anstaltninger 

Økonomisk fripladstilskud 

Socialpædagogisk fripladstilskud 

 

Ved bevilling skal det indberettes til Center for Skole og Dagtilbud, 
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som sørger for, at forældrene ikke bliver opkrævet udgiften. 
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Personlig hjælp/pleje og praktisk støtte til nødvendige opgaver i hjemmet  
Lov om Social Service § 44, jf. § 83 

 

Personlig hjælp og pleje og praktisk støtte til familier, hvor barnet som følge af sin funktions-

nedsættelse har brug for ekstraordinært meget hjælp og pleje. Det kan f.eks. være i form af 

rengøring eller personlig pleje af barnet.  

Hvem kan få ydel-

sen ? 

Forældre, der forsørger et barn/ung med fysisk eller psykisk funkti-

onsnedsættelse i hjemmet, hvorved der er forbundet en meropgave i 

forbindelse med pasning/pleje samt praktisk støtte, der er direkte 

relateret til funktionsnedsættelsen.  

Ydelsen Hjælp til personlige plejeopgaver, der er en direkte følge af funkti-

onsnedsættelsen.  

 

Hjælp til praktisk støtte til nødvendige opgaver i hjemmet, der er en 

direkte følge af funktionsnedsættelsen, f.eks. ekstra rengøring. 

Hvad skal der til for 

at få ydelsen ? 

Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i graden af barnets 

funktionsnedsættelse, se funktionsbeskrivelsen for de handicapkom-

penserende ydelser.  

 

Personlig hjælp/pleje og praktisk støtte er gradueret i følgende ni-

veauer: 

 

Ved bevilling af personlig hjælp/pleje og praktisk støtte op til 

5 timer om ugen:  

Barnet skal have en funktionsnedsættelse, der svarer til minimum 

én af disse punkter: 

 

’Personlig pleje’, belastningsgrad 4 

’Mobilitet’, belastningsgrad 4 

’Familieforhold’, belastningsgrad 4 

’Sundhed/helbred’, belastningsgrad 3 eller derover 

 

Et eksempel kan være ved barnets funktionsniveau i forhold til 

’Personlig pleje’ belastningsgrad 4, hvor barnet skal have hjælp til al 

personlig pleje.  

 

Ved bevilling af personlig hjælp/pleje og praktisk støtte op til 

15 timer om ugen:  

Barnet eller den unge skal have en funktionsnedsættelse, der svarer 

til minimum to af disse punkter: 

 

’Personlig pleje’, belastningsgrad 4 

’Mobilitet’, belastningsgrad 4 

’Familieforhold’, belastningsgrad 4 
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’Sundhed/helbred’, belastningsgrad 4 

 

Som eksempler kan nævnes kombinationen mellem ’Personlig pleje’ 

belastningsgrad 4, og ’Mobilitet’ belastningsgrad 4.  

 

Barnets problemer skal her være af en sådan karakter, at barnet 

skal have hjælp til al personlig pleje, og at barnet har massive gang-

problemer, og skal have hjælp til alle funktioner hermed.  

Egenbetaling Der fastsættes ikke egenbetaling 

Opfølgning  Der foretages opfølgning minimum en gang årligt. 

Sagsbehandlingsfri-

ster 

Sagsbehandlingstiden er ved ny ansøgninger op til 9 uger. Ved op-

følgning op til 6 uger. 

Andre ydelser/ for-

anstaltninger 

Ydelser, der kan dække lignende: 

Hjemmehjælp i tilfælde hvor forældrene også har en funktionsned-

sættelse jf. servicelovens § 83. 
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Afløsning/aflastning til familien  
Lov om Social Service § 84, stk. 1, jf. § 44 

 

Afløsning/aflastning til forældre, der passer et barn med en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Det er en forudsætning, at det er familien, der har behov for aflastning og ikke barnet. 

 

I tilfælde hvor det er barnet, der har behov for aflastning, henvises til Lov om Social Service § 52, stk. 

3, nr. 5 

Hvem kan få ydel-

sen ? 

Familier, der forsørger et barn med en fysisk eller psykisk funktions-

nedsættelse, som har behov for afløsning/aflastning som konsekvens 

af barnets funktionsnedsættelse.  

Ydelsen Afløsning/aflastning dækker over to forskellige former for aflastning.  

 

1) Afløsning 

Afløsning dækker timeaflastning i jeres eget hjem. Her gives en 

samlet mængde timer, som kan bruges hen over en måned.  

 

Som udgangspunkt er familien selv ansvarlig for at finde en egnet 

person til timeafløsning.  

 

2) Aflastning 

Aflastning dækker døgnaflastning udenfor jeres eget hjem. Her gives 

aflastningen som en samlet mængde døgn, der skal dække et helt 

års aflastning.  

 

Ved døgnaflastning dækkes der ligeledes den nødvendige tilhørende 

transport.  

 

Som udgangspunkt søges aflastningen fundet i netværksplejefamilier 

eller aflastningsfamilier. 

Hvad skal der til for 

at få ydelsen ? 

1)Afløsning - timer 

Der kan ydes hjælp til dækning af afløsning af forældre, der passer 

et barn, med nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne, i hjemmet, 

og som følge af barnets funktionsniveau, har brug for yderligere af-

løsning end, hvad et dagtilbud kan tilbyde. Afløsningen kan kun fo-

regå i eget hjem og uden overnatning. 

 

Aflastningen bliver enten udbetalt over den løbende månedlige ydel-

se, eller direkte til den aflastningsperson som familien selv ansætter 

via Egedal Kommunes personalekontor. Ved aflønning via Egedal 

Kommune kan der ske opsparing af timerne i op til 6 måneder.  

 

Der skal ved bevilling af aflastning foreligge en vurdering af familiens 

behov for aflastning. I denne vurdering skal følgende fremgå: 

 Familieforhold 
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 Barnets funktionsnedsættelse 

 Barnets ophold i institution/skole 

 

Såfremt der skal bevilges afløsning i op til 6 timer om måneden, 

skal barnet have en funktionsnedsættelse, der svarer til minimum to 

af disse punkter: 

 

’Skole/institution’, belastningsgrad 2 eller derover 

’Personlig pleje’, belastningsgrad 1 eller derover 

’Mobilitet’, belastningsgrad 2 eller derover 

’Aktivitet’, belastningsgrad 2 eller derover 

’Socialt samvær’, belastningsgrad 2 eller derover 

’Familieforhold’, belastningsgrad 2 eller derover 

’Kommunikation’, belastningsgrad 2 eller derover 

’Psykisk tilstand’, belastningsgrad 2 eller derover 

’Sundhed og helbred’, belastningsgrad 2 eller derover 

 

Som eksempler kan nævnes kombinationen mellem ’Personlig pleje’ 

belastningsgrad 1, og ’Socialt samvær’ belastningsgrad 2.  

 

Barnets problemer skal her være af en sådan karakter, at barnet har 

brug for guidning til af- og påklædning, samt til at udfører sin per-

sonlige hygiejne, og at barnet har behov for voksenstøtte i sociale 

samspil, og fungerer bedre i mindre grupper.  

 

Såfremt der skal bevilges afløsning i op til 12 timer om måneden, 

skal barnet have en funktionsnedsættelse, der svarer til minimum to 

af disse punkter: 

 

’Skole/institution’, belastningsgrad 3 eller derover 

’Personlig pleje’, belastningsgrad 3 eller derover 

’Mobilitet’, belastningsgrad 3 eller derover 

’Aktivitet’, belastningsgrad 3 eller derover 

’Socialt samvær’, belastningsgrad 3 eller derover 

’Familieforhold’, belastningsgrad 2 eller derover 

’Kommunikation’, belastningsgrad 2 eller derover 

’Psykisk tilstand’, belastningsgrad 2 eller derover 

’Sundhed og helbred’, belastningsgrad 3 eller derover 

 

Som eksempler kan nævnes kombinationen mellem ’Personlig pleje’ 

belastningsgrad 3, og ’Socialt samvær’ belastningsgrad 3.  

Barnets problemer skal her være af en sådan karakter, at barnet 

skal have hjælp til toiletbesøg og til at udføre sin personlige hygiej-

ne, og at barnet har behov for voksenstøtte i sociale samspil, og har 

selv i mindre grupper brug for voksenstøtte.  

 

Såfremt, der skal bevilges afløsning i op til 18 timer om måneden, 
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skal barnet have en funktionsnedsættelse, der svarer til minimum 

tre af disse punkter: 

 

’Skole/institution’, belastningsgrad 4 

’Personlig pleje’, belastningsgrad 4 

’Mobilitet’, belastningsgrad 3 eller derover 

’Aktivitet’, belastningsgrad 4 

’Socialt samvær’, belastningsgrad 3 eller derover 

’Familieforhold’, belastningsgrad 2 eller derover 

’Kommunikation’, belastningsgrad 2 eller derover 

’Psykisk tilstand’, belastningsgrad 2 eller derover 

’Sundhed og helbred’, belastningsgrad 3 eller derover 

 

Som eksempler kan nævnes kombinationen mellem ’Personlig pleje’ 

belastningsgrad 4, ’Mobilitet’ belastningsgrad 3 og ’Socialt samvær’ 

belastningsgrad 3.  

 

Barnets problemer skal her være af en sådan karakter, at barnet 

skal have hjælp til al personlig pleje, og at barnet er ude af stand til 

at færdes alene udenfor. Samtidig har barnet behov for voksenstøtte 

i sociale samspil og har selv i mindre grupper brug for voksenstøtte.  

 

2) Aflastning - døgn 

Der kan ydes hjælp til dækning af aflastning af forældre, der passer 

et barn, med nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne, i hjemmet, 

og som følge af barnets funktionsniveau, har brug for yderligere af-

løsning end, hvad et dagtilbud kan tilbyde. 

  

Der skal ved bevilling af aflastning foreligge en vurdering af familiens 

behov for aflastning. I denne vurdering skal følgende fremgå: 

 Familieforhold 

 Barnets funktionsnedsættelse 

 Barnets ophold i institution/skole 

 

Vurderingen tager udgangspunkt i følgende tre grundelementer: 

 Tid til at være alene med ægtefæller/ samlever (seks døgn om 

året) 

 Tid til at være alene med andre børn (seks døgn om året) 

 Pusterum (op til 12, 20, 30 døgn, som beskrevet nedenfor) 

 

For at være berettiget til aflastning til tid til ægtefæller eller børn, 

skal man som udgangspunkt opfylde kravene til behov for pusterum 

i op til 12 døgn om året. 

 

Ved tildeling af aflastning tages der blandt andet udgangspunkt i 

graden af barnets funktionsnedsættelse, se funktionsbeskrivelsen for 

de handicapkompenserende ydelser. 
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Ved udmåling af behov for pusterum op til 12 døgn årligt  

Barnet skal have en funktionsnedsættelse, der svarer til minimum to 

af følgende punkter: 

 

’Skole/institution’, belastningsgrad 2 eller derover  

’Personlig pleje’, belastningsgrad 2 eller derover 

’Mobilitet’, belastningsgrad 2 eller derover  

’Aktivitet’, belastningsgrad 2 eller derover 

’Socialt samvær’, belastningsgrad 2 eller derover 

’Familieforhold’, belastningsgrad 2 eller derover 

’Kommunikation’, belastningsgrad 2 eller derover  

’Psykisk tilstand’, belastningsgrad 2 eller derover  

’Sundhed og helbred’, belastningsgrad 2 eller derover 

 

Som eksempler kan nævnes kombinationen mellem ’Personlig pleje’ 

belastningsgrad 2, og ’Aktivitet’ belastningsgrad 2.  

 

Barnets problemer skal her være af en sådan karakter, at barnet 

skal have hjælp til personlig hygiejne, og at barnet har vanskeligt 

ved at holde sig beskæftiget, og har behov for støtte til at vælge en 

aktivitet.  

 

Ved udmåling af behov for pusterum op til 20 døgn årligt  

Barnet skal have en funktionsnedsættelse, der svarer til minimum to 

af følgende punkter: 

 

’Skole/institution’, belastningsgrad 4 

’Personlig pleje’, belastningsgrad 3 eller derover  

’Mobilitet’, belastningsgrad 3 eller derover 

’Aktivitet’, belastningsgrad 3 eller derover 

’Socialt samvær’, belastningsgrad 3 eller derover 

’Familieforhold’, belastningsgrad 3 eller derover 

’Kommunikation’, belastningsgrad 3 eller derover  

’Psykisk tilstand’, belastningsgrad 3 eller derover  

’Sundhed og helbred’, belastningsgrad 3 eller derover 

 

Som eksempler kan nævnes kombinationen mellem ’Personlig pleje’ 

belastningsgrad 3, og ’Aktivitet’ belastningsgrad 3.  

 

Barnets problemer skal her være af en sådan karakter, at barnet 

skal have hjælp til toiletbesøg og til at udføre sin personlige hygiej-

ne, og at barnet har vanskeligt ved at holde sig beskæftiget, og har 

behov for støtte til at vælge og til at gennemføre en aktivitet.  

 

Ved udmåling af behov for pusterum op til 30 døgn årligt  

Barnet skal have en funktionsnedsættelse, der svarer til minimum 

tre af følgende punkter: 
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’Skole/institution’, belastningsgrad 4 

’Personlig pleje’, belastningsgrad 4 

’Mobilitet’, belastningsgrad 3 eller derover  

’Aktivitet’, belastningsgrad 4 

’Socialt samvær’, belastningsgrad 3 eller derover 

’Familieforhold’, belastningsgrad 3 eller derover 

’Kommunikation’, belastningsgrad 4  

’Psykisk tilstand’, belastningsgrad 4 

’Sundhed og helbred’, belastningsgrad 4 

 

Som eksempler kan nævnes kombinationen mellem ’Personlig pleje’ 

belastningsgrad 4, ’Mobilitet’ belastningsgrad 3 og ’Aktivitet’ belast-

ningsgrad 4.  

 

Barnets problemer skal her være af en sådan karakter, at barnet 

skal have hjælp til al personlig pleje, og at barnet er ikke i stand til 

at færdes alene udenfor. Barnet kan ikke holde sig beskæftiget, og 

har brug for støtte ved en aktivitet, f.eks. én-til-én kontakt.  

 

Ved bevilling af døgnaflastning anvendes der som hovedregel 3 for-

mer for aflastning. Det drejer sig om: 

 Aflastningsfamilier 

 Netværksaflastningsfamilier 

 Aflastningsinstitutioner 

Egenbetaling Der fastsættes ikke egenbetaling. 

Opfølgning  Der foretages opfølgning minimum en gang årligt. 

Sagsbehandlingsfri-

ster 

Sagsbehandlingstiden er ved ny ansøgninger op til 9 uger. Herefter 

skal aflastningsstedet findes.  

 

Ved opfølgning er sagsbehandlingstiden op til 6 uger. 

Andre ydelser/ for-

anstaltninger 

Ydelser der kan dække lignende: 

Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 5, aflastning til barnet. 
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Ledsagelse til unge over 12 år  
Lov om Social Service § 45  

 

Ledsagelse til unge over 12 år, med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktions-

evne, som ikke er i stand til at færdes ude på egen hånd 

 

Ledsagelsen er til unges selvvalgte aktiviteter for at sikre, at den unge kan deltage i et socialt 

liv efter eget ønske 

Hvem kan få ydel-

sen ? 

Unge mellem 12-18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne, som ikke kan færdes udenfor hjemmet uden 

ledsagelse. 

 

Ordningen kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaveren 

Ydelsen Ydelsen omfatter ledsagelse uden socialpædagogisk indhold.  

 

Den unge bestemmer selv, hvortil ledsagelsen skal ske, indenfor 

forældremyndighedens rammer. Ledsagelsen skal benyttes til selv-

valgte aktiviteter. Der er som udgangspunkt ikke begrænsning på i 

hvilket tidsrum, der kan ydes ledsagelse.  

 

Ledsagelsen må ikke fungere som kontaktperson eller besøgsven, 

hvorfor ledsagelsen ikke må anvendes til at sidde hjemme, men skal 

anvendes til at den unge kommer ud til de ønskede aktiviteter.  

 

Der kan ydes ledsagelse i op til 15 timer om måneden. Det er muligt 

at spare timerne sammen i op til 6 måneder ad gangen.  

 

Tilbud om max. 15 timers ledsagelse om måneden. 

Hvad skal der til for 

at få ydelsen ? 

Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i graden af den un-

ges funktionsnedsættelse, se funktionsbeskrivelsen for de handicap-

kompenserende ydelser.  

 

Som udgangspunkt bevilliges der 15 timers ledsagelse om måneden, 

medmindre den unge er tilknyttet andet tilbud, hvori der også er 

indregnet individuel ledsagelse.  

 

Unge, som er anbragt udenfor hjemmet, er ikke berettiget til modta-

gelse af ledsagelse efter servicelovens § 45.  

 

Ved bevilling af ledsagerordning skal den unge have en funktions-

nedsættelse, som svarer til minimum én af nedenstående belast-

ningsgrader: 

Kommunikation, belastningsgrad 3 eller derover 

Mobilitet, belastningsgrad 2 eller derover 
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Et eksempel kan være den unges funktionsniveau i forhold til 

’Mobilitet’, hvor den unge skal have støtte, for at kunne færdes alene 

udenfor.  

 

For at være berettiget til ledsagelse skal der lægges vægt på: 

 At den unge ikke kan færdes alene udenfor hjemmet på grund af 

en betydelig og varigt nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne.  

 At den unge kan efterspørge individuel ledsagelse uden social-

pædagogisk indhold.  

 At den unge kan give udtryk for – ikke nødvendigvis verbalt – et 

ønske om at deltage i forskellige aktiviteter.  

 At den unge er bevidst om aktiviteten.  

Egenbetaling Borgeren afholder alle udgifter i forbindelse med ledsagelsen. Det er 

både egne og ledsagerens udgifter til f.eks. indgangsbilletter, spis-

ning og transport.  

 

Det anbefales at anskaffe sig et ledsagerkort, der giver gratis eller 

billigere indgang til mange steder.  

 

Der kan søges om et årligt ledsagerbeløb på kr. 837,- (2015), som 

er fastsat af staten.  

 

Der skal søges om beløbet hvert år.  

Opfølgning  Opfølgning minimum en gang årligt. 

Sagsbehandlingsfri-

ster 

Sagsbehandlingstiden for ny ansøgninger er op til 9 uger. Ved op-

følgning op til 6 uger.  

Andre ydelser/ for-

anstaltninger 
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STU – Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 
Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, lov nr. 564 af 6. juni 2007 

 

STU uddannelsen skal sikre, at alle unge får en ungdomsuddannelse. Uddannelsen er særligt 

tiltænkt unge psykisk og/eller fysisk handicappede med særlige behov. 

 

Ungdomsuddannelse skal sikre, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer 

til en så indholdsrig og selvstændig hverdag som muligt. 

Hvem kan få ydel-

sen ? 

Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge psykisk- og/eller fysisk 

handicappede med særlige behov i alderen 16-25 år, der ikke har 

mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse med so-

cialpædagogisk støtte, har krav på en 3-årig ungdomsuddannelse, 

der er tilpasset deres særlige forudsætninger og behov.  

Ydelsen Ungdomsuddannelsen er 3-årig, og planlægges ud fra den enkeltes 

behov og forudsætninger, hvilket fremgår af uddannelsesplanen.  

 

Udgiften til transport mellem hjem og uddannelsesstedet dækkes af 

Egedal Kommune. Der vil her blive foretaget en vurdering af den 

unges mulighed for at være selvtransporterende.  

 

Eventuelt botilbud og fritidstilbud, som led i STU forløbet, skal søges 

og behandles separat efter reglerne i servicelovens § 36, § 52, stk. 

3, nr. 7, § 104 og § 107.  

Hvad skal der til for 

at få ydelsen ? 

På baggrund af den unges ønsker og muligheder, udarbejder den 

lokale uddannelsesvejleder en indstilling samt et udkast til uddannel-

sesplan som forelægges Egedal Kommune for vurdering og beslut-

ning.  

 

Det er et krav, at det er afprøvet eller sandsynliggjort, at den unge 

ikke er i stand til at tage en ordinær uddannelse selv med støtte, 

hvorfor denne uddannelse er den eneste mulighed, for at den unge 

kan få en ungdomsuddannelse.  

 

I disse sager er klagemuligheden gennem klagenævnet for vidtgåen-

de specialundervisning.  

Egenbetaling Der fastsættes ikke egenbetaling på uddannelsesdelen, herunder 

befordring til og fra uddannelsen.  

 

Den unge skal selv afholde udgifter til kost og eventuelle ferierejser 

som led i STU forløbet.  

Opfølgning  Der sker opfølgning 3 måneder efter opstart, hvor uddannelsespla-

nen reguleres. Herefter sker der opfølgning minimum en gang årligt.  
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Egedal Kommune har valgt at overlade det overordnede ansvar for 

varetagelsen af opfølgningen på uddannelsesdelen til uddannelses-

vejlederen, som vil sikre at uddannelsen stemmer overens med må-

lene i uddannelsesplanen.  

Sagsbehandlingsfri-

ster 

Fra en sag indstilles til STU visitationsudvalget og der træffes afgø-

relse på personkredsen, er sagsbehandlingstiden op til 8 uger. 

Andre ydelser/ for-

anstaltninger 

EGU (erhvervsgrunduddannelse) via jobcentret 
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BILAG 1 – Belastningsgrader og fokuspunkter 
Vejledende eksempler på belastningsgrad ved bevilling af handicapkompenserende ydelser på 

børneområdet: 

 

Vurderingen af et barns funktionsnedsættelse (belastningsgrad) i forhold til bevilling af handi-

capkompenserende ydelser kan tage udgangspunkt i følgende fokuspunkter: 

Eksemplerne skal altid sidestilles med børns almindelige udviklingstrin.  

 

 Personlig pleje  

 Mobilitet 

 Kommunikation  

 Familieforhold 

 Skole- og institutionsforhold 

 Psykisk tilstand 

 Sundhed og helbred 

 Aktivitet 

 Socialt samvær/netværk 

 

Personlig pleje 

Belastningsgrad Vejledende eksempler på belastningsgrad  

0. Barnet har almindelige proble-

mer og intet støttebehov 

 

Barnet kan selv klare al personlig pleje  

 

1. Barnet har milde problemer og 

brug for let støtte 

 

Barnet skal guides til af- og påklædning samt personlig 

hygiejne.  

 

2. Barnet har moderate problemer 

og brug for nogen støtte 

 

Barnet skal have hjælp til personlig hygiejne  

 

3. Barnet har store problemer og 

brug for megen støtte 

 

Barnet skal have hjælp til toiletbesøg og personlig hygi-

ejne.  

 

4. Barnet har massive problemer 

og brug for omfattende støtte  

 

Barnet skal have hjælp til al personlig pleje 
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Mobilitet – Fysisk og psykisk 

Belastningsgrad Vejledende eksempler på belastningsgrad 

0. Barnet har almindelige proble-

mer og intet støttebehov 

 

Barnet kan færdes frit  

 

1. Barnet har milde problemer og 

brug for let støtte 

 

Barnet kan færdes alene på korte indøvede ruter  

 

2. Barnet har moderate problemer 

og brug for nogen støtte 

Barnet skal have støtte/ledsagelse i forbindelse med at 

færdes 

 

3. Barnet har store problemer og 

brug for megen støtte 

Barnet er ude af stand til at færdes alene udenfor  

 

4. Barnet har massive problemer 

og brug for omfattende støtte  

 

Barnet har massive gangproblemer og skal have hjælp 

til alle funktioner hermed.  

 

 

Kommunikation 

Belastningsgrad Vejledende eksempler på belastningsgrad 

0. Barnet har almindelige proble-

mer og intet støttebehov  

Barnet evner at kommunikere 

 

1. Barnet har milde problemer og 

brug for let støtte 

 

Barnet har kommunikations vanskeligheder og har brug 

for redskaber eller metoder til at underbygge sit sprog, 

fx tegn til tale  

Barnet kan modtage kollektive beskeder i mindre grup-

per.  

2. Barnet har moderate problemer 

og brug for nogen støtte 

 

Barnet har kommunikationsvanskeligheder og har brug 

for redskaber eller metoder til at ”erstatte” sit sprog, fx 

tegnesprog, velfungerende brug af talemaskine.  

Barnet har brug for, at kollektive beskeder gives indivi-

duelt.  

3. Barnet har store problemer og 

brug for megen støtte 

 

Barnet har kommunikationsvanskeligheder, og det er 

udelukkende voksne tæt på barnet, der forstår barnet 

enten ved tale eller talemaskine 

Barnet har vanskeligheder ved at aflæse kropssprog og 

forstå beskeder, også når de gives individuelt. 

4. Barnet har massive problemer 

og brug for omfattende støtte  

Barnet kan ikke kommunikere, og det er udelukkende 

voksne tæt på barnet, der forstår barnets signaler fx nik 

med hovedet og øjenbevægelser. 
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Familieforhold  

Belastningsgrad Vejledende eksempler på belastningsgrad 

0. Barnet har almindelige proble-

mer og intet støttebehov 

Barnet har brug for en forudsigelig hverdag og foræl-

drene mestrer dette efter en kort introduktion til red-

skaber – 2 timer/1 kursus 

 

1. Barnet har milde problemer og 

brug for let støtte 

Barnet har brug for en forudsigelig hverdag, hvilket 

forældrene mestrer efter en omfattende introduktion til 

redskaber – op til 8 timer eller flere kurser 

2. Barnet har moderate problemer 

og brug for nogen støtte 

Barnet har brug for en forudsigelig hverdag, hvilket 

forældrene har behov for løbende vejledning og støtte i 

, for at kunne mestre 

3. Barnet har store problemer og 

brug for megen støtte 

Barnet har brug for en forudsigelig hverdag, hvilket 

forældrene ikke mestrer trods megen vejledning og 

støtte 

4. Barnet har massive problemer 

og brug for omfattende støtte  

Familien har så store vanskeligheder, at der er brug for 

en mere massiv indsats i form af forebyggende foran-

staltninger.  

 

Skole/institution 

Belastningsgrad Vejledende eksempler på belastningsgrad 

0. Barnet har almindelige proble-

mer og intet støttebehov  

Barnet klarer sig fint i skole/institution uden støtte, 

f.eks. alm. folkeskole, og ung Egedal A-klasse 

1. Barnet har milde problemer og 

brug for let støtte 

Barnet kan blive i normalskole/institution uden støtte 

eller med støtte op til 5 timer pr. uge 

2. Barnet har moderate problemer 

og brug for nogen støtte 

Barnet kan blive i normalskole/institution med støtte 

over 5 timer pr. uge 

 

3. Barnet har store problemer og 

brug for megen støtte 

Barnet kan ikke blive i normalmiljøet og har brug for 

gruppetilbud/specialklasse, f.eks. specialskoler efter 

folkeskoleloven 

4. Barnet har massive problemer 

og brug for omfattende støtte  

Barnet kan ikke blive i normalsystemet og har brug for 

specialskole/specialinstitution oprettet efter servicelo-

ven samt dagbehandling.  
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Psykisk tilstand 

Belastningsgrad Vejledende eksempler på belastningsgrad 

1.Barnet har almindelige problemer 

og intet støttebehov  

 

Barnet er psykisk velfungerende 

 

 

1. Barnet har milde problemer og 

brug for let støtte 

Barnet er følelsesmæssigt ustabil i kortere perioder 

 

2. Barnet har moderate problemer 

og brug for nogen støtte 

Barnet er følelsesmæssigt ustabil i længere perioder 

 

3. Barnet har store problemer og 

brug for megen støtte 

Barnet har svære psykiske belastninger, eks. periodevis 

angst, lettere forvrænget virkelighedsopfattelse, svære 

ukontrollerede reaktioner fysisk/psykisk 

4. Barnet har massive problemer 

og brug for omfattende støtte  

Barnet har psykotisk/invaliderende angst samt massive 

ukontrollerede reaktioner fysisk/psykisk 

 

Sundhed og helbred  

Belastningsgrad Vejledende eksempler på belastningsgrad 

0. Barnet har almindelige proble-

mer og intet støttebehov  

Barnet er velfungerende med medicin 

 

1. Barnet har milde problemer og 

brug for let støtte 

Barnet har lettere adfærdsvanskeligheder med medicin 

 

2. Barnet har moderate problemer 

og brug for nogen støtte 

Barnet har svære adfærdsvanskeligheder med medicin 

 

3. Barnet har store problemer og 

brug for megen støtte 

Barnet fungerer med behandling, men det er livstruen-

de, hvis barnet ikke modtager behandling, fx diabetike-

re, cøliaki, cystisk fribrose.  

Barnets fysiske funktionsniveau forværres væsentligt 

uden behandling.  

4. Barnet har massive problemer 

og brug for omfattende støtte  

Barnet er ikke velfungerende trods behandling.  
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Aktivitet 

Belastningsgrad Vejledende eksempler på belastningsgrad 

0. Barnet har almindelige proble-

mer og intet støttebehov  

Barnet har ingen problemer med at vælge en aktivitet 

og holde sig beskæftiget 

 

1. Barnet har milde problemer og 

brug for let støtte 

Barnet klarer stort set at holde sig beskæftiget, men har 

behov for støtte/vejledning til valg af aktivitet 

2. Barnet har moderate problemer 

og brug for nogen støtte 

Barnet har vanskeligt ved at holde sig beskæftiget, og 

har behov for støtte/vejledning til at vælge og/eller 

gennemføre en aktivitet  

3. Barnet har store problemer og 

brug for megen støtte 

Barnet har vanskeligt ved at holde sig beskæftiget, og 

har behov for løbende støtte/vejledning til både at væl-

ge og gennemføre en aktivitet, brug for støtte med 

kortvarige intervaller.  

4. Barnet har massive problemer 

og brug for omfattende støtte  

Barnet kan ikke holde sig beskæftiget, og har brug for 

støtte/ledsagelse ved en aktivitet, fx en-til-en kontakt 

 

Socialt samvær/netværk 

Belastningsgrad Vejledende eksempler på belastningsgrad 

0. Barnet har almindelige proble-

mer og intet støttebehov  

Barnet skaber ønsket kontakt til andre jævnaldren-

de/tager selv initiativ 

 

1. Barnet har milde problemer og 

brug for let støtte 

Barnet har lettere problemer i socialt samspil med 

jævnaldrende, og voksne skal være ekstra opmærk-

somme på barnets samvær med andre – normalmiljøet, 

fx pædagogen 

2. Barnet har moderate problemer 

og brug for nogen støtte 

Barnet har behov for voksenstøtte i sit sociale samspil 

med andre med konkret støtte. Barnet fungerer bedre i 

mindre grupper.  

3. Barnet har store problemer og 

brug for megen støtte 

 

Barnet har behov for voksenstøtte i sit sociale samspil 

med andre med konkret støtte. Barnet har selv i mindre 

grupper brug for voksenstøtte for at kunne indgå i sam-

spil med jævnaldrende. 

4. Barnet har massive problemer 

og brug for omfattende støtte  

Barnet kan ikke indgå i sociale relationer med jævnald-

rende, og har behov for massiv voksenstøtte, fx én-til-

én støtte eller i særlige specialskoler, specialinstitutio-

ner eller dagbehandlingstilbud 

 


