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Hvad er kvalitetsstandarderne? 

Hvis du er bekymret for dit barns trivsel, eller har du bekymring for et andet barns trivsel, kan 

du bruge kvalitetsstandarderne 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, og 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 

en faglig vurdering, tildele yderligere hjælp end den hjælp kvalitetsstandarderne beskriver.  

 

Du sidder nu med de kvalitetsstandarder, der primært beskriver den hjælp, du kan få som 

forældre til et barn med behov for særlig støtte. Kvalitetsstandarderne for de handicapkom-

penserende ydelser for børn under 18 år kan også have relevans for dig. Her kan du f.eks. 

læse om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, som kan gives til børn med funktionsnedsæt-

telser. Disse ydelser kan du læse mere om i kvalitetsstandarderne for de handicapkompense-

rende ydelser på børneområdet  

 

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

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

 

Hvad kan du bruge kvalitetsstandarderne til? 

Egedal Kommune har udarbejdet en kvalitetsstandard for hver af de ydelser, som kan tilbydes 

til børn under 18 år med behov for særlig støtte og deres familier.  

Egedal Kommune foretager en vurdering af barnets særlige behov. Formålet med at yde støtte 

til de børn, der har særligt behov for dette, er at sikre disse børns opvækstvilkår for personlig 

udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Udgangspunktet for 

støtte er den lovpligtige børnefaglige undersøgelse, som udfærdiges efter Lov om Social Ser-

vice § 50, som afdækker barnets og familiens ressourcer, og som er indgangen til iværksæt-

telse af de forebyggende foranstaltninger.  

 

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

ningsgrad går fra 0-4, hvor 0 svarer til, at barnet har almindelige 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:  

 

 ‘Udvikling og adfærd’ 

  Familieforhold 

  Institutions- og ‘Skoleforhold’ 

 ‘Sundhedsforhold’ 

 ‘Fritidsforhold og venskaber’ 

http://www.egedalkommune.dk/
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 Andre forhold 

 

Eksempler på hvordan kvalitetsstandarderne bruges. 

Nedenfor er beskrevet tre tænkte eksempler på livssituationer, hvor du kan få behov for hjælp 

efter den sociale lovgivning.  

 

Har du bekymring for dit barns udvikling og trivsel i hverdagen, og tager du kontakt til Egedal 

Kommune, vil du blive henvist til vores råd og vejledningsteam, som vil tage et par samtaler 

med dig i form af et råd og vejledningsforløb, efter Lov om Social Service § 11. Hvis det vurde-

res, at du har behov for yderligere hjælp, henvises du til vores myndighedsafdeling. Myndig-

hedsafdelingen vil herefter igangsætte en børnefaglig undersøgelse, som vil afdække både dit 

barn, men også din families ressourcer og behov for støtte. Dette sker efter Lov om Social 

Service § 50, som du kan læse mere om her.  

 

Den børnefaglige undersøgelse vil for eksempel pege på, at dit barn har behov for støtte i friti-

den, hvis dit barn for eksempel har vanskeligt ved venskaber eller andre sociale sammenhæn-

ge. Det kan i denne sammenhæng komme på tale at iværksætte en kontaktperson efter Lov 

om Social Service § 52, stk. 3, nr. 6. Se side 28 for at læse mere om kvalitetsstandarden for 

kontaktperson. 

 

Den børnefaglige undersøgelse kan også pege på, at I som familie har brug for hjælp og vej-

ledning, til at kunne skabe tilstrækkelig systematik i hverdagen for jeres barn, samtidig med at 

I muligvis har brug for hjælp til håndtering af jeres barns vredesudbrud. Her vil vi for eksem-

pel kunne iværksætte familiebehandling efter Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 3. Se side 

22 for at læse mere om kvalitetsstandarden for familiebehandling. 

 

Alle ydelser er selvfølgelig frivillige, hvilket betyder, at de kun kan iværksættes, hvis I som 

familie accepterer, at foranstaltningen iværksættes.  

 

Den eneste undtagelse for dette er, hvis der er tale om så massive problemer og bekymring 

for dit barns trivsel, at der er brug for, at dit barn ikke længere bor hjemme, og derved bliver 

anbragt. Langt de fleste anbringelser sker også med forældrenes samarbejde og samtykke, 

men i enkelte tilfælde kan Egedal Kommune beslutte at anbringe med tvang, altså uden jeres 

samtykke. Du kan læse mere om anbringelsen på side 32. 

 

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, at selve foranstaltningen iværksættes afhængigt af omfanget.   

mailto:radgivningsteamet@egekom.dk
mailto:radgivningsteamet@egekom.dk
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Indholdsfortegnelse for kvalitetsstandarderne for udsatte børn, unge og familier: 

Familieorienteret rådgivning 6 

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

råd og vejledning.  

Konsulentbistand samt rådgivning 8 

Rådgivning og konsulentbistand til mere specifikke problemer.  

Rådgivning, undersøgelse og behandling 10 

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

Socialpædagogisk friplads 12 

Fripladstilskud til familier, som ikke formår at sende deres barn afsted i dagtilbud, og hvor 

det vurderes gavnligt for barnets udvikling og trivsel.  

Børnefaglig undersøgelse 13 

Undersøgelse af barnets og familiens ressourcer og behov for støtte. 

Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted, eller lignende 15 

Støtte til udgifter, hvor det er nødvendigt, at barnet deltager, og hvor familien ikke selv har 

økonomi til at dække udgiften.  

Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet 17 

Praktisk støtte til forældrene, for at de selv lære at tage vare på- og yde omsorg for barnet.  

Dagbehandling 20 

Samtaleforløb til forældre, familier og børn, som skal sikre en bedre trivsel i familien fremad-

rettet.  

Familiebehandling 22 

Skole- dagbehandling, hvor den sociale behandling af barnets adfærd sker i sammenhæng 

med skoletilbuddet.  

Døgnophold til hele familien 24 

Ophold af forældre og børn, til undersøgelse af forældrenes ressourcer i forhold til opdragelse 

og omsorg for barnet.  

Aflastningsophold 26 

Aflastning til forældre, og som hjælp til støtte i opdragelsen af barnet. 

Kontaktperson 28 

Kontaktperson til støtte af barnet på det nære personlige plan.  

Anbringelse uden for hjemmet 32 

Anbringelse af barnet udenfor hjemmet.  

Formidling af praktiktilbud 34 

Økonomisk tilskud til svært belastede unges deltagelse i praktiktilbud.  

Anden hjælp 36 

Anden hjælp indenfor rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte 

Støtteperson 38 

Støtteperson til forældrene under anbringelsen 

Efterværn 40 

Støtte til unge mellem 18 og 23 år som afslutning på en anbringelse 

Stofmisbrugsbehandling 43 

Stofmisbrugsbehandling, som ud over medicinsk behandling, også behandler det sociale 

aspekt i misbruget,  

Anonym stofmisbrugsbehandling 47 

Stofmisbrugsbehandling for dig, hvor ’festen har varet for længe’. 
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Alkohol behandling 48 

Alkoholbehandling efter sundhedsloven er ren medicinsk behandling, f.eks. gennem antabus. 

Kan gives anonymt.  

Stofmisbrugsbehandling 51 

Stofmisbrugsbehandling efter sundhedsloven er ren medicinsk behandling f.eks. gennem me-

tadonbehandling. Kan modtages anonymt.  

STU – Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 54 

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

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

 

Gratis råd og vejledning til børn, unge og familier, som oplever at have problemer de har 

brug for kortvarig hjælp til, for selv at kunne løse.  

 

Rådgivningen har til formål at hjælpe barnet, den unge eller deres 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 unge og deres forældre eller andre, der faktisk sørger for et 

barn eller en ung. 

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

deres familier. Rådgivningen kan bestå i, at barnet den unge eller 

familien henvises til andre afdelinger i kommunen eller andre rele-

vante 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 og unge kræver ikke, at der foreligger tilladelse 

fra forældremyndighedsindehaveren 

 

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

 

Er der behov for yderligere rådgivning, skal det 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. 

- Børnefaglig undersøgelse i henhold til lov om Social Service § 50. 

Hvad skal der til 

for at få ydelsen? 

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

barn eller en ung, 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. 

Sagsbehandlings-

frister 

Sagsbehandlingstiden er 1 uge. 

Andre ydelser/ - Forløb i henhold til Lov om Social Service § 11, stk. 3. 



Udsatte børn, unge og familier 

7 

 

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

 

Der kan ofte være snitflader til andre afdelingers råd og vejledning, 

samt foranstaltninger i henhold til Lov om Social Service § 52, stk. 3. 
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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 

problemer, 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 krimina-

litet 

 

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 
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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  

Sagsbehandlings-

frister 

Sagsbehandlingstiden er på op til 8 uger.  

Andre ydelser/ 

foranstaltninger 
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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 og unge 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 problemstillinger. 

Kortere fysioterapeutisk udredningsforløb. 

 

Forløbene er af kortere varighed. Der kan bevilges 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 eller den unge have en funktionsnedsættelse, der 

svarer til minimum 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 kan være ved barnets funktionsniveau i forhold til ‘psy-

kisk tilstand’, hvor barnet: 

 Er følelsesmæssigt ustabilt i længere perioder ad gangen.  

 

Ved bevilling af et forløb, kan det bl.a. gives gennem: 

 De udkørende teams ved Egedal familiehus’  

 Kommunikationscentret 

 Specifikke forløb via foreninger 

 Genoptræningscentret, Egedal Kommune 

 Andre eksterne leverandører 

Egenbetaling Der fastsættes ikke egenbetaling. 

Opfølgning  Der modtages en status efter endt forløb, hvorefter der tages stilling 

til, om ydelsen var tilstrækkelig, eller om der er behov for yderligere 
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støtte, f.eks. i form af foranstaltninger i henhold til lov om Social 

Service § 52, stk. 3.  

Sagsbehandlings-

frister 

 

Andre ydelser/ 

foranstaltninger 

Ydelser, der kan dække lignende: 

Kurser efter lov om Social Service § 41. 

Familiebehandling efter lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 3. 

Tilbud indeholdt i institution/skole (sektoransvarlighed). 
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Socialpædagogisk friplads  
Lov om dag-, fritids- og klubtilbud § 43, stk. 1, nr. 4 og § 63, stk. 1, nr. 4 

 

Socialpædagogisk fripladstilskud ydes til familier, som ikke formår at sende deres barn af 

sted i dagtilbud, og hvor det vurderes nødvendigt, at barnet kommer af sted af hensyn til 

barnets udvikling og trivsel. 

Hvem kan få ydel-

sen? 

Familier med sociale problemer, som bevirker, at de ikke får sendt 

deres barn af sted i dagtilbud, og hvor det vurderes gavnligt og nød-

vendigt for barnets trivsel og almene udvikling at være en del af et 

dagligt, pædagogisk miljø. 

Ydelsen Der kan gives op til 100 % fripladstilskud. 

Hvad skal der til 

for at få ydelsen? 

Vurderingen skal være individuel og baseres på en indgående beskri-

velse af den gavn, barnet vil have af opholdet, sammenholdt med 

konsekvenserne af ikke at være i et dagtilbud.  

 

Der skal ved tildeling af ydelsen være et udstrakt kendskab til barnet 

og familien gennem indhentelse af udtalelser m.v.  

 

Der skal, forinden bevilling af socialpædagogisk fripladstilskud, være 

ansøgt om tilskud til økonomisk friplads gennem Center for Skole og 

Dagtilbud.  

 

Der skal, inden bevillingen, tages stilling til familiens mulighed for 

selv at afholde udgiften.  

Egenbetaling Afgørelsen fastsætter fritagelse for egenbetaling. 

Opfølgning  Opfølgning skal ske minimum hver 6. måned. 

Sagsbehandlings-

frister 

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

opfølgning op til 6 uger.  

Andre ydelser/ 

foranstaltninger 

Økonomisk fripladstilskud, der bevilges af Center for Skole og Dagtil-

bud. 

 

  



Udsatte børn, unge og familier 

13 

 

Børnefaglig undersøgelse  
Lov om Social Service § 50 

 

Den børnefaglige undersøgelse er en undersøgelse foretaget af rådgiveren, som samler alle 

relevante informationer omkring barnet, for derved at kunne afdække og vurdere, hvorvidt 

der foreligger udækkede behov hos barnet. 

  

Den børnefaglige undersøgelse skal danne grundlag for vurdering af hvilke foranstaltninger, 

der skal iværksættes ud fra omfanget af de udækkede behov.  

Hvem kan få ydel-

sen? 

Børn og unge, hvor det på baggrund af foreliggende oplysninger må 

antages, at barnet/den unge trænger til særlig støtte. 

Ydelsen Undersøgelsen skal afdække ressourcer og problemer hos barnet, 

familien og netværket. Endvidere skal fagfolk, som allerede har viden 

om barnets eller den unges og familiens forhold, inddrages. Ud fra 

ressourcer og problemer findes de udækkede behov.  

 

Der skal anlægges en helhedsbetragtning ud fra ICS metoden, der 

skal omfatte barnets eller den unges: 

1. Udvikling og adfærd 

 Følelsesmæssig og adfærdsmæssig udvikling 

 Identitet 

 Social fremtræden 

 Selvstændighed 

2. Familieforhold 

3. Skoleforhold og læring 

4. Sundhedsforhold 

5. Fritidsforhold og venskaber 

6. Familieforhold - familierelationer 

 

Under hvert punkt vil også forældrekompetencer blive belyst ift. føl-

gende: 

 Grundlæggende omsorg 

 Sikkerhedsaspekter 

 Følelsesmæssig varme 

 Stimulering 

 Vejledning og grænsesætning 

 Stabilitet 

 

Såfremt konkrete forhold betyder, at et eller flere af de seks punkter 

ikke er relevante i forhold til det pågældende barn eller den unges 

trivsel, kan disse undlades.  

 

En undersøgelse kan gennemføres som en samlet undersøgelse for 

flere børn i familien dog således, at der tages højde for børnenes in-

dividuelle forhold. 
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Undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt, som forholdene tilla-

der, og må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger. 

 

Undersøgelsen skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med 

forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år. 

Undersøgelsen kan, når det må anses for nødvendigt for at afgøre, 

om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns sundhed og 

udvikling, gennemføres uden forældrenes og denne unges samtykke, 

jf. Lov om Social Service § 51. 

Hvad skal der til 

for at få ydelsen? 

Beslutning om iværksættelse af undersøgelsen træffes, når det må 

antages at barnet/den unge som minimum har lettere problemer in-

denfor tre af fokuspunkterne eller store problemer indenfor et af fo-

kuspunkterne. 

Egenbetaling Der fastsættes ikke egenbetaling.  

Opfølgning  Såfremt det vurderes, at en iværksat foranstaltning ikke længere kan 

bidrage til løsningen af vanskelighederne, og der derfor sandsynligvis 

skal iværksættes en ny foranstaltning, skal der udarbejdes en fornyet 

undersøgelse, hvori der indgår de relevante oplysninger fra den tidli-

gere undersøgelse og foranstaltning. 

Sagsbehandlings-

frister 

Den børnefaglige undersøgelse skal afsluttes senest 4 måneder efter, 

at Center for Social Service bliver opmærksom på, at barnet eller den 

unge kan have behov for særlig støtte. 

Andre ydelser/ 

foranstaltninger 

Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværk-

sættes efter gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse. Der skal 

dog altid tages stilling til, om der er akut behov for iværksættelse af 

foranstaltninger, uanset om den børnefaglige undersøgelse er afslut-

tet.  
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Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted, eller lignen-
de  
Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 1  

 

Hjælp til forældrene til optagelse af barnet i nødvendige aktiviteter, hvor forældrene ikke 

selv har midler til at dække udgiften.  

 

Støtten gives, når det må antages, at barnet har behov for særlig støtte over et vist forløb.  

Hvem kan få ydel-

sen? 

Børn og unge med særlig behov for støtte. Det kan f.eks. være grun-

det opdragelsesproblemer, sociale- eller psykiske problemer, funkti-

onsnedsættelse eller kriminalitet.  

Ydelsen Støtte til udgifter, hvor det antages nødvendigt, at barnet deltager 

og, hvor forældrene ikke selv økonomisk har midler til at dække ud-

giften. 

Hvad skal der til 

for at få ydelsen? 

Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i barnets eller den 

unges belastningsgrad. Se funktionsbeskrivelsen for de forebyggende 

foranstaltninger. 

 

Inden bevilling af foranstaltningen skal der foreligge en børnefaglig 

undersøgelse. 

 

Af den børnefaglige undersøgelse skal det som minimum fremgå, at 

barnet eller den unge har belastningsgrader, der svarer til: 

 

‘Udvikling og adfærd‘, belastningsgrad 3 eller derover 

samt ét af de følgende kategorier 

‘Skoleforhold‘, belastningsgrad 2 eller derover 

‘Sundhedsforhold‘, belastningsgrad 2 eller derover 

‘Fritidsforhold og venskaber‘, belastningsgrad 3 eller derover 

 

Som eksempel kan nævnes kombinationen mellem ‘Udvikling og ad-

færd‘ belastningsgrad 3 og ‘Skoleforhold‘ belastningsgrad 2.  

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

 i flere situationer udviser, at have mistet troen på andres støt-

te og omsorg. Dette kan enten vise sig ved isolation fra omgi-

velserne i kortere perioder eller ved truende, aggressiv og 

voldsom adfærd, og 

 er udviklingsmæssigt og fagligt betydelig under alderssvaren-

de niveau. Barnet har ofte svært ved at koncentrere sig.  

 

Den børnefaglige undersøgelse skal pege på, at foranstaltningen med 

overvejende sandsynlighed kan bidrage til løsning af barnets særlige 

behov for støtte. 
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Inden foranstaltningen iværksættes, skal der i henhold til Lov om 

Social Service § 140 udfærdiges en handleplan. Handleplanen skal 

med udgangspunkt i den børnefaglige undersøgelse indeholde kon-

krete mål i forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling. 

Egenbetaling Der skal foretages en vurdering af forældrenes egne muligheder for 

at afholde udgiften. 

Opfølgning  Der skal ske opfølgning senest 3 måneder efter at foranstaltningen er 

iværksat. Herefter skal opfølgningen ske med højst 6 måneders mel-

lemrum. 

Sagsbehandlings-

frister 

Den børnefaglige undersøgelse skal afsluttes senest 4 måneder efter, 

at Center for Social Service bliver opmærksomt på, at barnet eller 

den unge kan have behov for særlig støtte. 

 

Efter bevilling af dag- og fritidstilbud er sagsbehandlingstiden 8 uger 

for iværksættelse af foranstaltningen. 

Andre ydelser/ 

foranstaltninger 

Økonomisk fripladstilskud, der bevilges af Center for Skole og Dagtil-

bud. 

Socialpædagogisk fripladstilskud. 
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Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet  
Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 2 

 

Praktisk støtte til forældrene, som har til formål at understøtte forældrene i at tage vare på 

og ansvar for barnet.  

 

Den praktiske støtte gives i tre kategorier:   

1. Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet. 

2. Intensiv praktisk pædagogisk støtte i hjemmet. 

Hvem kan få ydel-

sen? 

Familier med børn og unge under 18 år, hvor der er bekymring for 

barnet eller den unges trivsel og udvikling. Forældrene skønnes, at 

have brug for støtte til i tilstrækkelig grad at drage omsorg for deres 

barns udvikling og for familien generelt 

 

Familier med børn og unge under 18 år, hvor der er udpræget be-

kymring for barnet eller den unges trivsel og udvikling. Forældrene 

mangler evne til i tilstrækkelig grad at drage omsorg for barnet og 

familien generelt. Bekymringen er af en sådan karakter, at der er 

usikkerhed omkring forældrenes kompetence til at drage omsorg for 

barnet/den unge.  

Ydelsen 1) 

Kontakt med familien består af arbejde i hjemmet, samtaler ud fra 

dette med forældrene samt deltagelse i møder på skole, daginstituti-

oner m.v.  

 

Arbejdet foregår dels hjemme hos familien og dels i Egedal familie-

hus.  

 

Varighed: forventet varighed er 6 måneder, hvor der er kontakt hver 

til hver anden uge.  

 

2) 

Ydelsen indebærer en kontrolfunktion i forhold til vurdering af foræl-

drenes evne til at tage vare på og ansvar for barnet eller den unge jf. 

målgruppebeskrivelsen.  

 

Arbejdet foregår primært i familiens hjem, herunder deltagelse i mø-

der på skole, daginstitutioner m.v. 

 

Varighed: 3 måneder/flere gange ugentligt. 

Hvad skal der til 

for at få ydelsen? 

Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i barnets eller den 

unges belastningsgrad, se funktionsbeskrivelsen for de forebyggende 

foranstaltninger. 
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Inden bevilling af foranstaltningen skal der foreligge en børnefaglig 

undersøgelse. 

 

Af den børnefaglige undersøgelse skal det som minimum fremgå, at 

barnet eller den unge har belastningsgrader, der svarer til: 

 

1) 

‘Udvikling og adfærd‘, belastningsgrad 2 eller derover, 

samt 

‘Familieforhold‘, belastningsgrad 2 eller derover 

 

Her menes, at barnets problemer skal være af en sådan karakter at 

barnet: 

 udviser usikkerhed overfor voksne, hvilket viser sig ved at 

barnet enten er meget klæbende og krævende i kontakten, el-

ler at barnet bruger meget energi på at tiltrække sig opmærk-

somhed på en ofte uhensigtsmæssig måde, og 

 relation til familien er til tider problematisk. Forældrene kan 

varetage barnets trivsel, men har ofte problemer med det.  

 

2) 

Barnet eller den unge har minimum 3 af nedenstående belastnings-

grader: 

 

‘Udvikling og adfærd‘, belastningsgrad 3 eller derover, 

eller 

‘Familieforhold‘, belastningsgrad 3 eller derover 

eller 

‘Skoleforhold‘, belastningsgrad 2 eller derover 

eller 

‘Fritidsforhold og venskaber‘, belastningsgrad 2 eller derover 

 

Som eksempel kan nævnes kombinationen mellem ‘Udvikling og ad-

færd‘ belastningsgrad 3, ’Familieforhold’ belastningsgrad 3 og 

‘Skoleforhold‘ belastningsgrad 2.  

 

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

 udviser i flere situationer at have mistet troen på andres støt-

te og omsorg. Dette kan enten vise sig ved isolation fra omgi-

velserne i kortere perioder eller ved truende, aggressiv og 

voldsom adfærd, og 

 relation til familien er til tider problematisk. Forældrene kan 

varetage barnets trivsel, men har ofte problemer med det, og  

 er udviklingsmæssigt og fagligt betydeligt under alderssva-

rende niveau. Barnet har ofte svært ved at koncentrere sig.  

 

Den børnefaglige undersøgelse skal pege på, at foranstaltningen med 
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overvejende sandsynlighed kan bidrage til løsning af barnets særlige 

behov for støtte 

 

Inden foranstaltningen iværksættes, skal der i henhold til Lov om 

Social Service § 140 udfærdiges en handleplan. Handleplanen skal 

med udgangspunkt i den børnefaglige undersøgelse indeholde kon-

krete mål i forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling  

Egenbetaling Der fastsættes ikke egenbetaling. 

Opfølgning  Der skal ske opfølgning senest 3 måneder efter, at foranstaltningen 

er iværksat. Herefter skal opfølgningen ske med højst 6 måneders 

mellemrum. 

 

Leverandør udarbejder statusrapport inden opfølgningsmøder. 

 

Ved intensiv praktisk pædagogisk støtte vil der løbende blive udar-

bejdet skriftlig dokumentation. 

Sagsbehandlings-

frister 

Den børnefaglige undersøgelse skal afsluttes senest 4 måneder efter, 

at Center for Social Service bliver opmærksomt på, at barnet eller 

den unge kan have behov for særlig støtte. 

 

Efter bevilling af praktisk pædagogisk støtteforanstaltningen er sags-

behandlingstiden 8 uger for iværksættelse af foranstaltningen.  

Andre ydelser/ 

foranstaltninger 
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Dagbehandling  
Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 3 

 

Dagbehandling gives til børn, som grundet deres vanskeligheder er kommet bagud fagligt og 

har brug for særlig tilrettelagt undervisning. Formålet er at udvikle de nødvendige personlige 

og faglige kompetencer, så barnet sidenhen kan integreres i normalsystemet igen. 

 

Dagbehandling skal endvidere være med til at sikre, at barnet bliver styrket i egen formåen 

således, at de kan få samme uddannelsesmæssige muligheder som øvrige børn. 

Hvem kan få ydel-

sen? 

Børn og unge med særlig behov for støtte i den skolepligtige alder, 

og som ikke kan inkluderes i folkeskolen.  

Ydelsen Dagbehandlingstilbuddet indeholder både den faglige undervisning og 

den sociale behandling i alle hverdage.  

I enkelte tilfælde kan familiebehandling kombineres med skole og 

behandlingstilbuddet.  

Hvad skal der til 

for at få ydelsen? 

Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i barnets eller den 

unges belastningsgrad.  

Inden bevilling af foranstaltningen skal der foreligge en børnefaglig 

undersøgelse.  

 

Af den børnefaglige undersøgelse skal det som minimum fremgå, at 

barnet eller den unge har belastningsgrader, der svarer til: 

 

‘Udvikling og adfærd‘, belastningsgrad 3 eller derover, 

samt 

‘Skoleforhold‘, belastningsgrad 3 

 

Her menes, at barnets problemer skal være af en sådan karakter at: 

 barnet udviser i flere situationer at have mistet troen på an-

dres støtte og omsorg. Dette kan enten vise sig ved isolation 

fra omgivelserne i kortere perioder eller ved truende, aggres-

siv og voldsom adfærd, og 

 barnet ligger markant under fagligt niveau, og er oftere fra-

værende end tilstedeværende i skolen.  

 

Den børnefaglige undersøgelse skal pege på, at foranstaltningen med 

overvejende sandsynlighed kan bidrage til løsning af barnets særlige 

behov for støtte. 

 

Inden foranstaltningen iværksættes, skal der i henhold til Lov om 

Social Service § 140 udfærdiges en handleplan. Handleplanen skal 

med udgangspunkt i den børnefaglige undersøgelse indeholde kon-

krete mål i forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling. 
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Egenbetaling Der fastsættes ikke egenbetaling. 

Opfølgning  Der skal ske opfølgning senest 3 måneder efter, at foranstaltningen 

er iværksat. Herefter skal opfølgningen ske med højst 6 måneders 

mellemrum.  

 

Leverandør udarbejder statusrapport inden opfølgningsmøder. 

Sagsbehandlings-

frister 

Den børnefaglige undersøgelse skal afsluttes senest 4 måneder efter, 

at Center for Social Service bliver opmærksom på, at barnet eller den 

unge kan have behov for særlig støtte. 

 

Efter bevilling af dagbehandlingstilbuddet er sagsbehandlingstiden 8 

uger for iværksættelse for foranstaltningen.  

Andre ydelser/ 

foranstaltninger 

Ydelsen gives i samarbejde med Center for Skole og Dagtilbud, som 

dækker den skolemæssige del af foranstaltningen.  
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Familiebehandling  
Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 3 

Familiebehandlingen skal medvirke til at understøtte forældrenes ansvar for barnet, så fami-

lien fungerer. Samtidig skal familiebehandlingen give familien mere hensigtsmæssige sam-

spilsformer og indbyrdes relationer. 

Hvem kan få ydel-

sen? 

Familier med børn og unge under 18 år, hvor der er bekymring for 

barnet eller den unges trivsel og udvikling.  

Forældrene er i stand til at læse børnenes signaler og forstå deres 

behov, men har vanskeligt ved at handle hensigtsmæssigt.   

Ydelsen Individuelle tilrettelagte forløb, hvilket kan indebære individuelle 

samtaleforløb, familiesamtaleforløb samt tilbud om gruppeforløb. 

Hele familien skal gerne deltage i familiebehandlingen. 

Kontakten foregår primært i Egedal Familiehus.  

 

Varighed/hyppighed: 

 12 gange  

 Såfremt der arbejdes parallelt med forældre grundet samarbejds-

vanskeligheder, kan hver forælder tilbydes et forløb på 12 gange 

indenfor en periode på 6 måneder. Hvor hurtigt samtalerne afhol-

des, er afhængig af familiens problemer og ressourcer. 

Hvad skal der til 

for at få ydelsen? 

Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i barnets eller den 

unges belastningsgrad.  

 

Inden bevilling af foranstaltningen skal der foreligge en børnefaglig 

undersøgelse.  

 

Af den børnefaglige undersøgelse skal det som minimum fremgå, at 

barnet eller den unge har belastningsgrader, der svarer til 

 

‘Udvikling og adfærd‘, belastningsgrad 2 eller derover, 

samt 

‘Familieforhold’, belastningsgrad 2 eller derover 

 

Her menes, at barnets problemer skal være af en sådan karakter at: 

 barnet udviser usikkerhed overfor voksne, hvilket viser sig 

ved at barnet enten er meget klæbende og krævende i kon-

takten, eller at barnet bruger meget energi på at tiltrække sig 

opmærksomhed på en ofte uhensigtsmæssig måde, og 

 barnets relation til familien er til tider problematisk. Forældre-

ne kan varetage barnets trivsel, men har ofte problemer med 

det.  

 

Den børnefaglige undersøgelse skal pege på, at foranstaltningen med 

overvejende sandsynlighed kan bidrage til løsning af barnets særlige 
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behov for støtte 

 

Inden foranstaltningen iværksættes, skal der i henhold til Lov om 

Social Service § 140 udfærdiges en handleplan. Handleplanen skal 

med udgangspunkt i den børnefaglige undersøgelse indeholde kon-

krete mål i forhold til barnets- eller den unges trivsel og udvikling. 

Egenbetaling Der fastsættes ikke egenbetaling. 

Opfølgning Der skal ske opfølgning senest 3 måneder efter, at foranstaltningen 

er iværksat. Herefter skal opfølgningen ske med højst 6 måneders 

mellemrum. 

 

Leverandør udarbejder statusrapport inden opfølgningsmøder. 

Sagsbehandlings-

frister 

Den børnefaglige undersøgelse skal afsluttes senest 4 måneder efter, 

at Center for Social Service bliver opmærksom på, at barnet eller den 

unge kan have behov for særlig støtte. 

 

Efter bevilling af familiebehandling er sagsbehandlingstiden 8 uger 

for iværksættelse for foranstaltningen. 

Andre ydelser/ 

foranstaltninger 
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Døgnophold til hele familien  
Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 4 

 

Døgnophold til hele familien gives med det formål at holde familien samlet og undgå anbrin-

gelse. Døgnopholdet skal være med til at styrke forældre/barn tilknytningen, at udvikle for-

ældrenes indsigt i og forståelse for barnets behov og at forbedre familiens sociale kompeten-

cer.  

 

Opholdet kan også indeholde en forældreevneundersøgelse. 

Hvem kan få ydel-

sen? 

Familier med børn og unge under 18 år, hvor der er alvorlig bekym-

ring for barnets/den unges trivsel og udvikling.  

 

Forældre med børn, som via deres opvækst har været udsat for 

ustabile og uhensigtsmæssige familieforhold, eksempelvis omsorgs-

svigt, misbrug og vold.  

 

Børnefamilier eller enlige forældre med psykosociale og/eller emotio-

nelle problemstillinger.  

 

Gravide kvinder med sociale og følelsesmæssige problemer, misbrug 

mm.  

Ydelsen Døgnopholdet sker på en døgninstitution, og er typisk på en varighed 

af 3–12 måneder alt efter familiens problematikker.  

Hvad skal der til 

for at få ydelsen? 

Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i barnets belast-

ningsgrad.  

 

Inden bevilling af foranstaltningen skal der foreligge en børnefaglig 

undersøgelse. 

 

Af den børnefaglige undersøgelse skal det som minimum fremgå, at 

barnet eller den unge har belastningsgrader, der svarer til: 

 

‘Udvikling og adfærd‘, belastningsgrad 4. 

samt 

‘Familieforhold’, belastningsgrad 2 eller derover. 

eller 

‘Udvikling og adfærd‘, belastningsgrad 2. 

samt 

‘Familieforhold’, belastningsgrad 3 eller derover. 

 

Som eksempel kan nævnes kombinationen mellem ‘Udvikling og ad-

færd‘ belastningsgrad 2 og ’familieforhold’ belastningsgrad 3.  

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

 udviser usikkerhed overfor voksne, hvilket viser sig ved at 
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barnet enten er meget klæbende og krævende i kontakten, el-

ler at barnet bruger meget energi på at tiltrække sig opmærk-

somhed på en ofte uhensigtsmæssig måde, og 

 relation til forældrene er overvejende problematisk. Forældre-

ne kan ikke varetage barnets trivsel og udvikling. Forældrene 

har med megen støtte, potentiale til at kunne varetage bar-

nets udvikling.  

 

Den børnefaglige undersøgelse skal pege på, at foranstaltningen med 

overvejende sandsynlighed kan bidrage til løsning af barnets særlige 

behov for støtte. 

 

Inden foranstaltningen iværksættes, skal der i henhold til Lov om 

Social Service § 140 udfærdiges en handleplan. Handleplanen skal 

med udgangspunkt i den børnefaglige undersøgelse indeholde kon-

krete mål i forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling. 

Egenbetaling Der fastsættes ikke egenbetaling for selve opholdet men for sparet 

udgifter såsom udgift til kost m.m. 

 

Der kan ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste jf. Lov om 

Social Service § 52, stk. 4. Deraf fratrækkes udgifter til eventuelle 

sparet udgifter såsom daginstitution, transport til arbejde m.m. 

Opfølgning  Der skal ske opfølgning senest 3 måneder efter, at foranstaltningen 

er iværksat. Herefter skal opfølgningen ske med højst 6 måneders 

mellemrum. 

 

Leverandør udarbejder statusrapport inden opfølgningsmøder. 

Sagsbehandlings-

frister 

Den børnefaglige undersøgelse skal afsluttes senest 4 måneder efter, 

at Center for Social Service bliver opmærksomt på, at barnet eller 

den unge kan have behov for særlig støtte 

 

Efter bevilling af døgnophold er sagsbehandlingstiden 8 uger for 

iværksættelse af foranstaltningen. 

Andre ydelser/ 

foranstaltninger 

Der skal være opmærksomhed på samarbejde med Jobcenteret, så-

fremt forældrene er på offentlig forsørgelse. 
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Aflastningsophold  
Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 5 

 

Aflastning af barnet kan gives med det formål at aflaste forældrene/plejeforældrene grundet 

barnets adfærd. Støtte til forældrene i forhold til opdragelse af barnet, og for at give barnet 

voksenstøtte, omsorg og oplevelser i et andet miljø end hjemme.  

Hvem kan få ydel-

sen? 

Børn og unge under 18 år med et særligt behov for støtte, herunder 

også børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Ydelsen Aflastningsforhold,hvilket kan forekomme både i hverdag og weeken-

der. 

 

Bevillingsniveauet er individuelt. Det kan strække sig fra en til to da-

ge eller to til tre uger ad gangen. Aflastningen anvendes typisk i 

weekend og ferieperioder.  

 

Aflastningsordningen vil kunne fungere for en længere årerække, 

eventuelt under hele opvæksten.  

Hvad skal der til 

for at få ydelsen? 

Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i barnets eller den 

unges belastningsgrad. Se funktionsbeskrivelsen for de forebyggende 

foranstaltninger. 

 

Inden bevilling af foranstaltningen skal der foreligge en børnefaglig 

undersøgelse. 

 

Af den børnefaglige undersøgelse skal det som minimum fremgå, at 

barnet eller den unge har belastningsgrader, der svarer til 

 

‘Udvikling og adfærd‘, belastningsgrad 3 eller derover, 

eller 

‘Familieforhold’, belastningsgrad 3 eller derover 

 

Som eksempel kan nævnes ’Familieforhold’ belastningsgrad 3, hvor: 

 barnets relation til forældrene er overvejende problematisk. 

Forældrene kan ikke varetage barnets trivsel og udvikling. 

Forældrene har med megen støtte, potentiale til at kunne va-

retage barnets udvikling.  

 

Den børnefaglige undersøgelse skal pege på, at foranstaltningen med 

overvejende sandsynlighed kan bidrage til løsning af barnets særlige 

behov for støtte. 

 

Inden foranstaltningen iværksættes, skal der i henhold til Lov om 

Social Service § 140 udfærdiges en handleplan. Handleplanen skal 

med udgangspunkt i den børnefaglige undersøgelse indeholde kon-
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krete mål i forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling.  

 

Som udgangspunkt benyttes der primært netværksplejefamilier eller 

plejefamilier til aflastningen. I helt særlige tilfælde, hvor der ikke kan 

findes en egnet plejefamilie, kan der benyttes opholds-

sted/institution. 

Egenbetaling Der fastsættes ikke egenbetaling. 

Opfølgning  Der skal ske opfølgning senest 3 måneder efter, at foranstaltningen 

er iværksat. Herefter skal opfølgningen ske med højst 6 måneders 

mellemrum. 

 

Leverandør udarbejder statusrapport inden opfølgningsmøder. 

Sagsbehandlings-

frister 

Den børnefaglige undersøgelse skal afsluttes senest 4 måneder efter, 

at Center for Social Service bliver opmærksom på, at barnet eller den 

unge kan have behov for særlig støtte 

 

Efter bevilling af aflastningen er sagsbehandlingstiden 8 uger for 

iværksættelse for foranstaltningen. 

Andre ydelser/ 

foranstaltninger 

Ydelser der kan dække lignende: 

Lov om Social Service § 84, stk. 1, jf. § 44, afløsning/aflastning til 

familien. 
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Kontaktperson  
Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 6  

 

Kontaktperson kan både gives til barnet og til hele familien.  

 

Kontaktperson til barnet skal være med til at sikre, at barnet støttes under opvæksten af 

andre end forældrene af hensyn til de fremtidige leve- og arbejdsvilkår. Endvidere bidrager 

en kontaktperson til at yde støtte på det nære personlige plan og være til rådighed, når bar-

net har brug for det.  

 

En kontaktperson til hele familien kan være et led i styrkelsen af den særlige indsats overfor 

utilpassede unge. En kontaktperson til hele familien har til opgave at medvirke til en koordi-

neret indsats overfor hele familien. Indsatsen bør også inddrage eventuelle andre familie-

medlemmer, som kan være af betydning for en forandring af forholdene i familien. 

Hvem kan få ydel-

sen? 

Børn under 18 år med et særligt behov for støtte 

 

1) Kontaktperson til barnet 

Der er tale om børn og unge med behov for: 

 vejledning og rådgivning i forhold til bestemte livsområder som 

f.eks. arbejde, uddannelse, fritid eller som led i et vilkår om tilta-

lefrafald, 

 en fast voksenkontakt, som barnet eller den unges familie ikke 

anses at kunne opfylde, 

 en positiv rollemodel. 

 

2) Kontaktperson til familien 

Ordningen kan bruges som tilbud til hele familien men altid med ud-

gangspunkt i den unges problematikker.  

Ydelsen Gældende for både 1) og 2).  

Foranstaltningen er delt op i fire tilbud, hvilke der skelnes imellem 

nedenstående:   

 

Pakke 1 - indeholder op til 10–14 timer månedligt u/døgnberedskab. 

 

Pakke 2 - indeholder op til 14–20 timer månedligt u/døgnberedskab. 

 

Pakke 3 - indeholder op til 14–20 timer månedligt m/døgnberedskab. 

 

Pakke 4 - indeholder op til 30–40 timer månedligt m/døgnberedskab 

samt tilbud om 2 timers ugentligt familiebehandling. 

 

Timerne inkluderer personlig kontakt, møder, telefonkontakt, foræl-

drekontakt, udarbejdelse af statusrapporter m.m. 

 

Kontakten tilrettelægges ud fra barnets eller den unges behov for 
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støtte, og kan således foregå både i nærmiljøet, eller som ledsagelse 

til lægebesøg, møder og andre relevante aktiviteter. 

 

Varighed: afhængig af den unges problematikker og målet med ind-

satsen kan foranstaltningen vare fra et halvt år og frem. 

Hvad skal der til 

for at få ydelsen? 

Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i barnets belast-

ningsgrad. 

 

Inden bevilling af foranstaltningen skal der foreligge en børnefaglig 

undersøgelse. 

 

Af den børnefaglige undersøgelse skal det som minimum fremgå, at 

barnet eller den unge har belastningsgrader, der svarer til: 

 

Pakke 1 

‘Udvikling og adfærd‘, belastningsgrad 2 eller derover, 

samt 

‘Familieforhold’, belastningsgrad 2 eller derover. 

 

Her menes at barnets problemer skal være af en sådan karakter at: 

 Barnets udvikling og trivsel varetages af forældrene, men hvor 

forældrene ofte har problemer hermed, hvilket bevirker at re-

lationen mellem dem i perioder er negativ. 

 og barnet udviser stor usikkerhed på, om voksne står til rå-

dighed, og kan give omsorg, f.eks. ved at være meget klæ-

bende eller tiltrække sig opmærksomhed på en uhensigts-

mæssig måde. Barnet vælger til tider også at holde sig for sig 

selv eller at være uforholdsmæssig opfarende og hidsig, men 

ikke truende eller voldelig.   

 

Pakke 2 

‘Udvikling og adfærd‘, belastningsgrad 3 eller derover, 

samt 

‘Familieforhold’, belastningsgrad 3 eller derover, 

samt 

‘Skoleforhold‘, belastningsgrad 2 eller derover, 

eller 

‘Fritidsforhold og venskaber‘, belastningsgrad 2 eller derover. 

 

Som eksempel kan nævnes kombinationen mellem ‘Udvikling og ad-

færd‘ belastningsgrad 3, ’Familieforhold’ belastningsgrad 3 og 

‘Fritidsforhold og venskaber‘ belastningsgrad 2. 

Barnets problemer skal her være af en sådan karakter at:  

 forældrene har brug for meget støtte for at kunne tage vare 

på barnets udvikling og trivsel.  

 og barnet udviser truende, aggressiv eller voldelig adfærd 
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overfor andre og reagerer meget voldsomt på uoverensstem-

melser. Barnet har endvidere svært ved at vise og udtrykke 

sine følelser overfor andre. 

 og barnet sætter ofte store krav i relationen, og kan være føl-

somt overfor afvisninger. Barnet kan have behov for støtte til 

at sætte rammer under aktiviteten.  

 

Pakke 3 

‘Udvikling og adfærd‘, belastningsgrad 3 eller derover, 

samt 

‘Familieforhold’, belastningsgrad 3 eller derover, 

samt 

‘Sundhedsforhold‘, belastningsgrad 3 eller derover, 

samt 

‘Skoleforhold‘, belastningsgrad 2 eller derover, 

eller 

‘Fritidsforhold og venskaber‘, belastningsgrad 2 eller derover. 

 

Som eksempel kan nævnes kombinationen mellem ‘Udvikling og ad-

færd‘ belastningsgrad 3, ’Familieforhold, belastningsgrad 3, 

‘Sundhedsforhold‘ belastningsgrad 3 og ‘Fritidsforhold og venskaber‘ 

belastningsgrad 2. 

 

Barnets problemer skal her være af en sådan karakter at:  

 forældrene har brug for meget støtte, for at kunne tage vare 

på barnets udvikling og trivsel.  

 og barnet udviser truende, aggressiv eller voldelig adfærd 

overfor andre, og reagerer meget voldsomt på uoverens-

stemmelser. Barnet har endvidere svært ved at vise og ud-

trykke sine følelser overfor andre. 

 og barnet har store sundhedsmæssige problemer, som giver 

store vanskeligheder i hverdagen, og som er til fare for bar-

nets udvikling. 

 og barnet stiller ofte store krav i relationen og kan være føl-

somt overfor afvisninger. Barnet kan have behov for støtte til 

at sætte rammer under aktiviteten. 

 

Pakke 4 

‘Udvikling og adfærd‘, belastningsgrad 4, 

samt 

‘Familieforhold’, belastningsgrad 3 eller derover, 

samt 

‘Fritidsforhold og venskaber‘, belastningsgrad 3 eller derover 

 

Som eksempel kan nævnes kombinationen mellem ‘Udvikling og ad-

færd‘ belastningsgrad 4, ’Familieforhold’ belastningsgrad 3 og 

‘Fritidsforhold og venskaber‘ belastningsgrad 3. 
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Barnets problemer skal her være af en sådan karakter at:  

 forældrene har brug for meget støtte for at kunne tage vare 

på barnets udvikling og trivsel.  

 og barnet udviser ingen særlig tilknytning til én eller flere 

voksne. Barnet er enten ukritisk i sit valg eller slet ikke sø-

gende. Barnet isolerer sig ofte i lange perioder.  

 og barnet har store problemer ved at indgå i kontakten med 

andre børn på en hensigtsmæssig måde og udviser nedsat el-

ler manglende empati.  

 

Den børnefaglige undersøgelse skal pege på, at foranstaltningen med 

overvejende sandsynlighed kan bidrage til løsning af barnets særlige 

behov for støtte 

 

Inden foranstaltningen iværksættes, skal der i henhold til Lov om 

Social Service § 140 udfærdiges en handleplan. Handleplanen skal 

med udgangspunkt i den børnefaglige undersøgelse indeholde kon-

krete mål i forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling. 

Egenbetaling Der fastsættes ikke egenbetaling. 

Opfølgning  Der skal ske opfølgning senest 3 måneder efter, at foranstaltningen 

er iværksat. Herefter skal opfølgningen ske med højst 6 måneders 

mellemrum. 

 

Leverandør udarbejder statusrapport inden opfølgningsmøder. 

Sagsbehandlings-

frister 

Den børnefaglige undersøgelse skal afsluttes senest 4 måneder efter, 

at Center for Social Service bliver opmærksomt på, at barnet eller 

den unge kan have behov for særlig støtte. 

 

Efter bevilling af kontaktpersonen er sagsbehandlingstiden 8 uger for 

iværksættelse for foranstaltningen. 

Andre ydelser/ 

foranstaltninger 
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 Anbringelse uden for hjemmet  
Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 7  

 

Anbringelse af barnet skal være med til at sikre barnets udvikling og trivsel, i tilfælde hvor 

forældrene ikke er i stand til at varetage opgaven selv med støtte. 

 

Anbringelse af barnet betyder, at Egedal kommune overtager forsørgelsen af barnet i perio-

den for anbringelsen 

Hvem kan få ydel-

sen? 

Børn og unge der er truet i deres udvikling og trivsel, og hvor det 

vurderes, at problemerne ikke kan løses i hjemmet, herunder at fo-

rebyggende foranstaltninger ikke har kunnet afhjælpe problemerne 

hos barnet eller den unge eller i familien. 

 

Forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år skal 

som udgangspunkt give samtykke til anbringelsen. 

Ydelsen Døgnanbringelse uden for hjemmet. 

 

Varighed: En anbringelse kan være af kortere eller længere varighed 

eventuelt under hele opvæksten.  

Hvad skal der til 

for at få ydelsen? 

Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i barnets belast-

ningsgrad.  

 

Inden bevilling af foranstaltningen skal der foreligge en børnefaglig 

undersøgelse. 

 

Af den børnefaglige undersøgelse skal det som minimum fremgå, at 

barnet eller den unge har belastningsgrader, der svarer til: 

 

‘Udvikling og adfærd‘, belastningsgrad 4, 

samt 

‘Familieforhold’, belastningsgrad 2 eller derover, 

eller 

‘Familieforhold’, belastningsgrad 4, 

eller 

‘Sundhedsforhold‘, belastningsgrad 4, 

samt 

‘Familieforhold’, belastningsgrad 2 eller derover. 

 

Som eksempel kan nævnes kombinationen mellem ‘Udvikling og ad-

færd‘ belastningsgrad 4 og ’Familieforhold’ belastningsgrad 2. 

Barnets problemer skal her være af en sådan karakter at:  

 barnet udviser ingen særlig tilknytning til en eller flere voks-

ne. Barnet kontakter ofte nye mennesker på en ofte ukritisk 

måde. Kan være aggressiv, voldelig og utilregnelig, eller isole-
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rer sig i længere perioder ad gangen.  

 og barnets relation til forældrene er til tider problematisk. 

Forældrene er i stand til at varetage barnets trivsel og udvik-

ling, men har ofte problemer hermed.  

 

Den børnefaglige undersøgelse skal pege på, at foranstaltningen med 

overvejende sandsynlighed kan bidrage til løsning af barnets særlige 

behov for støtte. 

 

Inden foranstaltningen iværksættes, skal der i henhold til Lov om 

Social Service § 140 udfærdiges en handleplan. Handleplanen skal 

med udgangspunkt i den børnefaglige undersøgelse indeholde kon-

krete mål i forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling. 

 

Som udgangspunkt benyttes der primært netværksplejefamilier eller 

plejefamilier til anbringelse. I helt særlige tilfælde, hvor der ikke kan 

findes en egnet plejefamilie, kan der benyttes opholds-

sted/institution. 

Egenbetaling Der fastsættes egenbetaling i henhold til bekendtgørelse 712 af 19. 

juni 2013. 

Opfølgning Der skal ske opfølgning senest 3 måneder efter, at foranstaltningen 

er iværksat. Herefter skal opfølgningen ske med højst 6 måneders 

mellemrum. 

 

Leverandør udarbejder statusrapport inden opfølgningsmøder. 

Sagsbehandlings-

frister 

Den børnefaglige undersøgelse skal afsluttes senest 4 måneder efter, 

at Center for Social Service bliver opmærksom på, at barnet eller den 

unge kan have behov for særlig støtte. 

 

Efter bevilling af anbringelsen er sagsbehandlingstiden 8 uger for 

iværksættelse for foranstaltningen. 

Andre ydelser/ 

foranstaltninger 

Da kommunen ved anbringelse uden for hjemmet overtager forsør-

gelsen af barnet eller den unge, skal der være opmærksomhed på 

orientering til andre centre i forhold til ophør af diverse ydelser rela-

teret til barnet/den unge. 

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152339
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152339
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Formidling af praktiktilbud  
Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 8  

 

Økonomisk støtte under et praktiktilbud skal være med til at motivere særligt socialt bela-

stede unge til at blive integreret i det almindelige samfundsliv med henblik på forbedring af 

deres sociale situation. Herudover skal et praktiktilbud være med til at fastholde tilknytnin-

gen til uddannelsessystemet samt at opnå eller fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet 

ved egen hjælp. 

Hvem kan få ydel-

sen? 

Socialt belastede unge, der har problemer med at begå sig i livet, 

primært i forhold til: 

 

Unge der befinder sig i en uacceptabel og marginal social position.  

Unge med nedsat funktionsevne, som har behov for at afprøve sig i 

arbejdspraktik, da de har svært ved at finde sig et almindeligt arbej-

de. 

Ydelsen Formidling af et praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver 

samt udbetaling af en godtgørelse til den unge. 

 

Det kan være et sigte med ydelsen, at den unge opretholder kontakt 

til skolesystemet. 

 

Varighed: Oftest 3-6 måneder. 

Hvad skal der til 

for at få ydelsen? 

Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i barnets belast-

ningsgrad.  

 

Inden bevilling af foranstaltningen skal der foreligge en børnefaglig 

undersøgelse 

 

Af den børnefaglige undersøgelse skal det som minimum fremgå, at 

barnet eller den unge har belastningsgrader, der svarer til: 

 

‘Udvikling og adfærd‘, belastningsgrad 3 eller derover, 

eller 

‘Skoleforhold‘, belastningsgrad 3 eller derover, 

eller 

‘Fritidsforhold og venskaber‘, belastningsgrad 3 eller derover. 

 

Et eksempel kan være barnets belastningsgrad i forhold til ‘Udvikling 

og adfærd‘ belastningsgrad 3, hvor barnet: 

 I flere situationer udviser, at have mistet troen på andres 

støtte og omsorg. Barnet kan enten reagere voldsomt overfor 

uoverensstemmelser, eller isolere sig i kortere perioder.  

 

Den børnefaglige undersøgelse skal pege på, at foranstaltningen med 
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overvejende sandsynlighed kan bidrage til løsning af barnets særlige 

behov for støtte 

 

Inden foranstaltningen iværksættes, skal der i henhold til Lov om 

Social Service § 140 udfærdiges en handleplan. Handleplanen skal 

med udgangspunkt i den børnefaglige undersøgelse indeholde kon-

krete mål i forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling. 

Egenbetaling Der fastsættes ikke egenbetaling for ydelsen. 

 

Godtgørelsen er skattepligtig indkomst. 

 

Forældrene har fortsat forsørgelsesansvar over for unge under 18 år. 

Opfølgning  Der skal ske opfølgning senest 3 måneder efter, at foranstaltningen 

er iværksat. Herefter skal opfølgningen ske med højst 6 måneders 

mellemrum. 

Sagsbehandlings-

frister 

Den børnefaglige undersøgelse skal afsluttes senest 4 måneder efter, 

at Center for Social Service bliver opmærksom på, at barnet eller den 

unge kan have behov for særlig støtte. 

 

Efter bevilling af praktiktilbud er sagsbehandlingstiden 8 uger for 

iværksættelse for foranstaltningen.  

Andre ydelser/ 

foranstaltninger 

Virksomhedspraktik efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats til den 

gruppe af marginaliserede unge, hvor praktikgodtgørelsen efter Lov 

om Social Service § 52 ikke er tilstrækkelig til, at den unge kommer 

på rette spor, og får den fornødne tilknytning til arbejdsmarkedet. 
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Anden hjælp  
Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 9  

 

Anden hjælp er lovgivningsmæssigt udarbejdet med det formål at give kommunen vide 

rammer i forhold til tilrettelæggelsen af en indsats således, at det er muligt at etablere nye 

foranstaltningstyper, der ikke er taget højde for i de øvrige foranstaltningstyper. 

Hvem kan få ydel-

sen? 

Børn og unge med et særligt behov for støtte. 

Ydelsen Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling, prak-

tisk eller pædagogisk støtte. 

 

Der kan fx være tale om fysio- eller ergoterapeutisk behandling som 

led i genoptræning af børn og unge i det omfang, genoptræningen 

ikke kan dækkes af anden lovgivning.  

Hvad skal der til 

for at få ydelsen? 

Inden bevilling af foranstaltningen skal der foreligge en børnefaglig 

undersøgelse. 

 

Af den børnefaglige undersøgelse skal det som minimum fremgå, at 

barnet eller den unge har moderate problemer, svarende til belast-

ningsgrad 3, indenfor tre af den børnefaglige undersøgelses seks 

punkter (‘Udvikling og adfærd‘, ’Familieforhold’, ‘Skoleforhold‘, 

‘Fritidsforhold og venskaber‘, ‘Sundhedsforhold‘ og ’andre relevante 

forhold’). 

 

Som eksempel kan nævnes kombinationen mellem ‘Udvikling og ad-

færd‘ belastningsgrad 3, ’Familieforhold’ belastningsgrad 3 og 

‘Skoleforhold‘ belastningsgrad 3.  

 

Barnets problemer skal her være af en sådan karakter at: 

 barnet i flere situationer udviser, at have mistet troen på an-

dres støtte og omsorg. Barnet kan enten reagere voldsomt 

overfor uoverensstemmelser, eller isolere sig i kortere perio-

der.  

 og barnets relation til forældrene er overvejende problema-

tisk, og forældrene kan umiddelbart ikke tage vare på barnets 

udvikling og trivsel,  

 og barnet er fagligt og alderssvarende under niveau og udvik-

lingen er meget begrænset.  

 

Den børnefaglige undersøgelse skal pege på, at foranstaltningen med 

overvejende sandsynlighed kan bidrage til løsning af barnets eller 

den unges særlige behov for støtte. 

 

Inden foranstaltningen iværksættes, skal der i henhold til Lov om 
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Social Service § 140 udfærdiges en handleplan. Handleplanen skal 

med udgangspunkt i den børnefaglige undersøgelse indeholde kon-

krete mål i forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling. 

Egenbetaling Der fastsættes ikke egenbetaling. 

Opfølgning  Der skal ske opfølgning senest 3 måneder efter, at foranstaltningen 

er iværksat. Herefter skal opfølgningen ske med højst 6 måneders 

mellemrum. 

Sagsbehandlings-

frister 

Den børnefaglige undersøgelse skal afsluttes senest 4 måneder efter, 

at Center for Social Service bliver opmærksom på, at barnet eller den 

unge kan have behov for særlig støtte. 

 

Efter bevilling af foranstaltningen ‘anden hjælp’ er sagsbehandlingsti-

den 8 uger for iværksættelse af foranstaltningen. 

Andre ydelser/ 

foranstaltninger 

Der er ikke andre ydelser, der kompensere for det samme inden for 

denne målgruppe. 
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Støtteperson  
Lov om Social Service § 54 

 

Støtteperson til forældrene under anbringelsen af deres barn. Det til formål at yde støtte til 

forældrene og medvirke til at dække de behov, som forældre har under barnets anbringelse. 

Samtidig skal støttepersonen være med til at styrke forældrenes samarbejde og involvering i 

barnet. 

 

Det styrkede forældresamarbejde kan medføre en større gensidig respekt mellem, på den 

ene side, Egedal Kommune og anbringelsesstedet, og på den anden side forældrene.  

Hvem kan få ydel-

sen? 

Alle forældremyndighedsindehavere til børn hvor der er truffet be-

slutning om anbringelse, og når barnet er anbragt udenfor hjemmet 

efter Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 7. 

Ydelsen Det er en støttepersons opgave at støtte, lytte og være der for for-

ældrene. En støtteperson skal være med til at dække de behov, som 

forældrene oplever i forbindelse med barnets anbringelse. 

 

En støtteperson skal støtte og hjælpe forældre til at acceptere, at 

deres barn er anbragt og forstå rammerne omkring anbringelsen. 

Støttepersonen skal således kunne give forældre nødvendigt modspil.  

  

En støtteperson kan hjælpe forældre til at forstå, hvordan det offent-

lige system fungerer, hjælpe med forberedelse og evalueringer af 

møder, læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen og 

lignende.  

 

I forhold til kontakten til barnet eller den unge, kan støttepersonen 

supplere kommunens indsats for at fremme kontakten. For forældre-

ne kan anbringelsesforløbet derved blive mindre smertefuldt, og bar-

net kan opleve en mindre grad af kontakt mellem forældrene og an-

bringelsesstedet.  

 

En støtteperson kan bidrage til at støtte forældrene i f.eks. at løse de 

problemer, der har været medvirkende til, at barnet eller den unge 

måtte anbringes uden for hjemmet. 

 

Støttepersonen skal være uafhængig af kommunen samt have viden 

og personlige kompetencer, der matcher de krav, der stilles til en 

støtteperson. Forældrene kan være med til at pege på en mulig støt-

teperson. Kommunen kan dog afvise den støtteperson, som foræl-

drene selv peger på, hvis det vurderes, at personen ikke har de nød-

vendige kompetencer. Det er ikke tanken, at nære familiemedlem-

mer eller andre fra forældrenes nære personlige netværk udpeges 

som støtteperson. Der skal foretages en konkret vurdering af, om 

den udpegede person er egnet som støtteperson. 
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Varighed:  

Tilbud om kontakt til en støtteperson er gældende fra der træffes 

beslutning om anbringelse og under hele anbringelsesforløbet.  

Støttepersonen kan fortsætte i en kortere periode efter hjemgivelsen 

 

Omfang: Der kan max bevilges 8 timer om måneden. 

Hvad skal der til 

for at få ydelsen? 

Tilbud om støtteperson gælder, uanset om barnet er anbragt med 

eller uden samtykke. 

Egenbetaling Det fastsættes ikke egenbetaling. 

Opfølgning  Forældrenes behov for ydelsen, herunder deres udbytte af støtten, 

skal løbende vurderes.  

 

En støtteperson skal ikke informere Center for Social Service om ind-

holdet i samtalerne med forældrene. 

Sagsbehandlings-

frister 

Sagsbehandlingstiden er 8 uger. 

Andre ydelser/ 

foranstaltninger 
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Efterværn  
Lov om Social Service § 76, stk. 2 samt § 76, stk. 3, nr. 1 – 4  

 

Efterværn skal bidrage til en bedre overgang til en selvstændig livsførelse for unge, herun-

der at have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt opnåelse 

af selvstændig bolig.  

Ydelsen har to funktioner, hvor der skelnes mellem nedenstående:   

 

1) § 76, stk. 2, - Kontaktperson efter Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 6, kan op-

retholdes efter det fyldte 18.år. 

  

2) § 76, stk. 3, - For unge der er eller var anbragt udenfor hjemmet umiddelbart inden 

det fyldte 18.år, efter Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 7, kan,  

1. anbringelsen opretholdes jf. Lov om Social Service § 66, 

2. udpeges en kontaktperson, jf. Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 6, 

3. etablere udslusningsordning i det hidtidige anbringelsessted, jf. Lov om Social 

Service § 55, 

4. tildele andre former for støtte, der har til formål at bidrage til en god overgang 

for den unge.  

Hvem kan få ydel-

sen? 

1) 

Unge der har udpeget en kontaktperson umiddelbart inden det fyldte 

18 år. 

 

2) 

Unge der er eller var anbragt umiddelbart inden det fyldte 18 år. 

 

Den unge skal være indforstået med at modtage foranstaltningen. 

Ydelsen Ydelsens indhold tager typisk udgangspunkt i følgende forhold: 

at den unge skal have støtte til indføring på arbejdsmarkedet 

at den unge skal have støtte til gennemførsel af uddannelse 

at den unge skal have støtte til overgangen til selvstændig bolig 

at den unge skal fastholde og udvikle sociale relationer 

 

§ 76. stk. 2. og 76. stk. 3. nr. 2. er delt op i fire tilbud, hvilke der 

skelnes mellem nedenstående: 

 

Pakke 1 - indeholder op til 10–14 timer månedligt u/døgnberedskab. 

 

Pakke 2 - indeholder op til 14–20 timer månedligt u/døgnberedskab. 

 

Pakke 3 - indeholder op til 14–20 timer månedligt m/døgnberedskab. 

 

Pakke 4 – indeholder op til 30 – 40 timer månedligt. 

 

Timerne inkluderer personlig kontakt, møder, telefonkontakt, foræl-
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drekontakt, udarbejdelse af statusrapporter m.m. 

 

Hvis den unge har været anbragt umiddelbart inden det fyldte 18. år, 

kan anbringelsen forlænges udover det 18. år jf. § 76 stk 3 nr. 1, 

såfremt det vurderes væsentligt for den unges trivsel og udvikling, 

herunder overgangen til en selvstændig tilværelse med fokus på ud-

dannelse og beskæftigelse. Se eventuelt § 52, stk. 3, nr. 7.  

 

Varighed: Afhængig af den unges problematikker og målet med ind-

satsen, kan foranstaltningen vare fra et halvt år og frem, dog højest 

til det fyldte 23. år.  

Hvad skal der til 

for at få ydelsen? 

Støtten skal være af væsentlig betydning af hensyn til den unges 

behov for støtte. Vurdering af støttebehov skal ske på baggrund af 

den samlede faglige vurdering af barnets funktionsevne/ udækkede 

behov. 

 

Ved vurderingen af, om der skal iværksættes efterværn, tages der 

stilling til, om efterværnet vil kunne bidrage til, at den unge får en 

bedre overgang til voksenlivet og bliver selvhjulpen. 

Det afgørende er, at det vurderes, at der sker en udvikling i den un-

ges liv i løbet af den periode, hvor efterværnet forløber. Grundlaget 

for valg af foranstaltning er en grundig undersøgelse og en handle-

plan, der indeholder mål og delmål for indsatsen. 

 

Gældende for begge grupper er, at efterværnet kan bidrage til, at 

den unge får en bedre overgang til voksenlivet Det afgørende er, at 

det vurderes, at der sker en udvikling i den unges liv i løbet af den 

periode, hvor efterværnet forløber. 

 

Se endvidere kvalitetsstandarderne: 

 

1) 

Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 6. 

 

2) 

Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 6, samt Lov om Social Service 

§ 52, stk. 3, nr. 7. 

Egenbetaling 1) 

Kontaktperson - Der fastsættes ikke egenbetaling  

 

2) 

Anbringelse - Der fastsættes egenbetaling i henhold til bekendtgørel-

se 712 af 19. juni 2013. 

Opfølgning  Senest seks måneder før den unge fylder 18. år skal Egedal Kommu-

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152339
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152339
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ne revidere handleplanen og tage stilling til, hvad der skal ske i for-

hold til den unges uddannelse, beskæftigelse og andre relevante for-

hold. 

 

Der skal ske opfølgning senest 3 måneder efter, at foranstaltningen 

er iværksat. Herefter skal opfølgningen ske med højst 6 måneders 

mellemrum. 

Sagsbehandlings-

frister 

Center for Social Service har pligt til at træffe afgørelse om, hvorvidt 

der skal iværksættes efterværn i henhold til Lov om Social Service § 

76, senest seks måneder før den unge fylder 18 år. 

Andre ydelser/ 

foranstaltninger 

Der skal være opmærksomhed på, om der er bevilget tilsvarende 

ydelser fra andre centre.  

 

Center for Social Service skal sikre, at den unge kommer i kontakt 

med de relevante hjælpesystemer, herunder centrene for Ungdom-

mens Uddannelsesvejledning. 
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Stofmisbrugsbehandling  
Lov om Social Service § 101 
 

Stofmisbrugsbehandlingen har til formål at bringe misbruget til ophør. Herudover skal bor-

geren lære at kontrollere misbruget i en sådan grad, at borgeren opnår den bedst muligt 

livskvalitet på egne præmiser og de bedst mulige livsvilkår. 

 

Behandlingen skal tilgodese behovet for rådgivning og inddragelse af pårørende. Den skal 

forebygge negative konsekvenser af både fysisk, psykisk og social karakter ved stofbrug. 

Behandlingen skal også reducere risikoen for, at borgeren i rehabilitering genoptager uhen-

sigtsmæssig stofbrug. Den skal sikre borgeren støtte i sine bestræbelser på at genetablere 

sig på arbejdsmarkedet, uddannelsesmæssigt,  boligmæssigt, økonomisk og i samfundet 

mere bredt gennem en tværfaglig og helhedsorienteret sags håndtering.  Behandlingen skal 

støtte borgeren i at etablere netværk af personer uden aktivt misbrug for eksempel gennem 

selvhjælpsgruppen NA (Narcotics Anonymous). 

 

Det er generelt et mål at tilbyde et sammenhængende og helhedsorienteret behandlingsfor-

løb der er tilpasset borgerens individuelle behov og motivation og som hjælper borgeren til 

øget indsigt i egen situation. 

Hvem kan få ydel-

sen? 

Borgere uanset alder med et stofmisbrug. 

 

Unge mellem 15 og 17 år kan modtage indledende rådgivning uden 

forældresamtykke. Hvis den unge efter to samaler skønnes at have 

brug for yderligere indsats, skal den, der har forældremyndigheden 

inddrages i beslutningen men den endelige beslutningskompetence 

ligger hos den 15 – 17 årige. Ligeledes skal Team Børn, unge og fa-

milie inddrages, da de er myndigheds ansvarlige for unge under 18 

år. 

Ydelsen Borgeren bliver efter henvendelse til Egedal kommunes Rusmiddelte-

am tilbudt en tid til en rådgivningssamtale med en misbrugsbehand-

ler. Det vurderes herefter om der skal foretages en udredning af bor-

gerens rusmiddelsituation. 

 

På baggrund af en faglig vurdering af borgerens aktuelle behov og 

eventuelle oplysninger om tidligere behandling informeres borgeren 

om behandlingstilbud. 

 

Ovenstående er indeholdt i følgende opgaver, som udføres af medar-

bejderne i Rusmiddelteamet: 

 

 Rådgivning og vejleding 

 Lægelig superviseret antabus, samt enkelte tilfælde anden medi-

cin f.eks. ved depression eller lignende 

 -Motivationssamtaler 

 Ambulante individuelle terapeutiske samtaler 
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 Ambulante terapeutiske gruppeforløb 

 Omsorgs reduktion 

 Parsamtaler 

 NADA 

 Mindfullness 

 Individuel tilbagefaldsbehandling 

 Familiesamtaler 

 Pårørende samtaler 

 Udarbejdelse af plan for ambulant behandling 

 Indstilling til visitation til ambulant behandling 

 Indstilling til visitation til dag- og døgn behandling 

 Indstilling til visitation til lægefaglig behandling 

 Ambulant Stofmisbrugsbehandling 

 

Ambulant stofmisbrugsbehandling iværksættes gennem behandleren, 

der efter et møde med borger, kortlægger og vurderer, som sendes i 

en indstilling til myndighedsafdelingen. 

 

Det kræver ikke visitation at modtage ambulant behandling og råd-

givning for stofmisbrug. Borgeren kan vælge at være anonym. 

 

Den ambulante behandling skal iværksættes senest 14 dage efter 

borgerens henvendelse. 

 

Såfremt borgeren af Rusmiddelteamet er visiteret til social behand-

ling, kan denne vælge at modtage behandling i andet offentligt be-

handlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende 

karakter, som det, der i første omgang er visiteret til. Det betyder 

dog ikke, at der er frit valg mellem f.eks. ambulant behandling og 

døgnbehandling. 

 

Borgerens valgfrihed omfatter kun tilsvarende behandlingstilbud. 

 

For borgere med behov for substitutionsbehandling henvises til Nord-

sjællands Misbrugscenter, Frederikssund. 

 

Vælger borgeren et andet tilsvarende tilbud, kan 14 dags fristen fra-

viges. Retten til at vælge kan begrænses, hvis hensynet til borgeren 

taler for det. 

 

Dag og døgnbehandling. 

Ved stofmisbrugsbehandling i dag og døgnregi skal der laves en vur-

dering af omfanget og behandlingen og nødvendigheden af, at be-

handlingen sker i døgnregi. 

 

Selve døgndelen bevilges for unge under 18 år efter lov om Social 

service § 52, stk. 3, nr. 7, og for borger over 18 år efter lov om Soci-
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al service § 107 stk. 1. 

Hvad skal der til 

for at få ydelsen? 

Behandling tilbydes borgere, som vurderes at have skadelig brug 

eller afhængigheds syndrom af stof efter fastsatte kriterier. 

 

Skadelig brug. Vurderes aktuelt ved et brugsmønster af stof, som 

medfører, at helbredet skades under følgende omstændighed: 

 Fysisk eller psykisk skade (herunder dømmekraft og adfærd) 

 Skaden er klart påviselig 

 Varighed mindst en måned eller gentagne gange inden for et år 

 At der ikke er tale om afhængighedssyndrom. 

 

Afhængighedssyndrom. Er en række adfærdsmæssige, kognitive og 

fysiologiske fænomener, som hos nogle mennesker udvikler sig ved 

gentagen brug af stoffer. Når tre eller flere af følgende kriterier er 

opfyldt samtidig i mindst en måned eller gentagne gange inden for et 

år, er der tale om et afhængighedssyndrom: 

 Trang (”craving”) 

 Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte 

brugen 

 Abstinenssymptomer eller indtagelse af stof eller andet psykoak-

tivt stof for at ophæve eller undgå abstinenssymptomer 

 Toleranceudvikling 

 Rusmidlets dominerende rolle med hensyn til prioritering og tids-

forbrug 

 Fortsat brug af rusmiddel trods erkendt skadevirkning. 

Egenbetaling Der er ingen egenbetaling for ambulant behandling. 

 

Ved døgnbehandling for borgere over 18 år kan der, ud fra en vurde-

ring af borgerens indtægter og udgifter, blive opkrævet en egenbeta-

ling for opholdsdelen. 

 

Ved døgnbehandling for unge under 18 år fastsættes egenbetaling i 

henhold til bekendtgørelse 712 af 19. juni 2013. 

Opfølgning  Borgere over 18 år. 

Opfølgning sker løbende og minimum en gang en gang årligt. 

 

For borgere der har været i døgn og dagbehandling, følges indsatsen 

op en måned og seks måneder efter borgeren har afsluttet behandlin-

gen. 

 

Børn og unge under 18 år. 

Der skal ske opfølgning senest 3 måneder efter, at foranstaltningen er 

iværksat. Herefter skal opfølgningen ske med højst 6 måneders mel-

lemrum. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152339
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Sagsbehandlings-

frister 

Ambulant behandling skal iværksættes senest 14 dage efter hen-

vendelse.   

 

Døgnbehandling skal ansøgningen behandles indenfor 16 uger. 

Andre ydelser/ 

foranstaltninger 

Behandlingen kan i særlige tilfælde finde sted i døgnregi, her vil be-

villingen ske efter Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 7, for børn 

og unge under 18 år, og Lov om Social Service 107, stk. 1, for borger 

over 18 år. 
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Anonym stofmisbrugsbehandling  
Lov om Social Service § 101 a 

 

Formålet er at tilbyde anonym, ambulant behandling af stofmisbrug til personer, der  har et 

behandlingskrævende stofmisbrug, men som ikke har andre sociale problemer, hvortil der 

ydes hjælp efter servicelovens regler om almene til bud til voksne. 

Hvem kan få ydel-

sen? 

Borgere med et behandlings krævende stofmisbrug, men som ikke 

har andre sociale problemer. 

Ydelsen Borgeren der ønsker at modtage anonym, ambulant stofmisbrugsbe-

handling, kan henvende sig anonymt til Egedal kommunes Rusmid-

delteam via hjemmesiden eller telefonisk, og her indgå aftale om en 

afklarende samtale om behandlingsbehovet.  

 

Den afklarende samtale vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at 

formålet med anonymitet opnås. 

 

Afgørelse om behandling, træffes på baggrund af den afklarende 

samtale, hvorefter borgeren henvises til de behandlingstilbud, som 

Egedal kommune har indgået aftal med. 

 

Selve behandlingen leveres af ekstern leverandør uden for kommune. 

 

Behandlingen udgør et afgrænset behandlingsforløb af kortere varig-

hed og indeholde gruppebehandling og mulighed for individuel, af-

sluttende samtale. 

Hvad skal der til 

for at få ydelsen? 

Borgere ”hvor festen har varet for længe” enten hash i hverdagen 

eller kokain i weekender, men fælles for alle er, at de ikke har andre 

sociale problemer, samt de fravælger behandling, da de ikke ønsker 

at komme i systemet. 

Egenbetaling Der er ingen egenbetaling for ambulant behandling. 

Opfølgning   

Sagsbehandlings-

frister 

 

Andre ydelser/ 

foranstaltninger 
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Alkohol behandling  
Sundhedslovens § 141 

 

Alkoholbehandlingen har til formål at bringe misbruget til ophør. Herudover skal borgeren 

lære, at kontrollere misbruget i en sådan grad så borgeren opnår den bedst mulige livskvali-

tet på egne præmisser og de bedst mulige livsvilkår. 

Hvem kan få ydel-

sen? 

Borgere uanset alder med misbrug af alkohol. 

 

Unge mellem 15 og 17 år kan modtage indledende rådgivning uden 

forældresamtykke. Hvis den unge efter to samtaler skønnes at have 

brug for yderligere indsats, skal den, der har forældremyndigheden 

inddrages i beslutningen men den endelige beslutningskompetence 

ligger hos den 15 – 17 årige. Ligeledes skal Team Børn, unge og fami-

lie inddrages, da de er myndigheds ansvarlige for unge under 18 år. 

Ydelsen Følgende type af behandling ydes efter Sundhedslovens § 141: 

 

 Ambulant behandling 

 Dagbehandling 

 Døgnbehandling 

 

Behandling og rådgivning skal hjælpe borgeren til at: 

 Ophøre/reducere alkoholmisbruget 

 Forebygge en forværring 

 Forbedre livssituationen og mindske skadevirkningerne af mis-

bruget. 

 

Behandlingen tilrettelægges ud fra individuelle behov, herunder ek-

sempelvis: 

 Udredning 

 Samtaler (individuelle, par- og familiesamtaler) 

 Medicinrådgivning herunder superviseret antabusbehandling 

 Undervisning 

 Metoder og kontrolteknikker til forebyggelse af tilbagefald 

 Ambulante individuelle terapeutiske samtaler 

 Ambulante terapeutiske gruppeforløb 

 Omsorgs reduktion 

 Parsamtaler 

 NADA 

 Mindfullnes 

 

Ambulant, intensiv dag- samt døgnbehandling indeholder samme 

type aktiviteter. Forskellen findes i intensiteten af aktiviteterne. 

Hvad skal der til 

for at få ydelsen? 

Ambulant alkoholbehandling iværksættes gennem behandleren, der 

efter et møde med borger, kortlægger og vurderer behandlingsbeho-

vet, som sendes i en indstilling til Myndighedsafdelingen. 
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Myndighedsafdelingen giver herefter tilsagn til behandlingen. 

 

Det kræver ikke visitation at modtage ambulant behandling og råd-

givning for alkoholmisbruget. Borgeren kan vælge at være anonym. 

 

Ambulant behandling skal iværksættes senest 14 dage efter borge-

rens henvendelse. 

 

Egedal kommune har eget Rusmiddelteam. 

 

Såfremt borgeren af Rusmiddelteamet er visiteret til social behand-

ling, kan denne vælge at modtage behandling i andet offentligt be-

handlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende 

karakter som det, der i første omgang blev visiteret til. Det betyder 

dog ikke, at der er frit valg mellem f.eks. ambulant behandling og 

døgn behandling 

 

Borgerens valgfrihed omfatter kun tilsvarende behandlingstilbud. 

 

Vælger borgeren et andet tilsvarende tilbud, kan 14 dags fristen fra-

viges. Retten til at vælge kan begrænses, hvis hensynet til borgeren 

taler for det. 

 

Døgnbehandling. 

Ved alkoholbehandling i døgnregi skal der laves en vurdering af om-

fanget af behandlingen, og nødvendigheden af at behandlingen sker i 

døgnregi. 

 

Selve døgndelen bevilges efter lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 

7, for børn og unge under 18 år, og efter lov om Social Service § 

107, stk. 1, for borger over 18 år.  

Egenbetaling Der er ingen egenbetaling for ambulant behandling. 

 

Ved døgnbehandling for borgere over 18 år kan der, ud fra en vurde-

ring af borgerens indtægter og udgifter, blive opkrævet en egenbeta-

ling for opholdsdelen. 

 

Ved døgnbehandling for unge under 18 år fastsættes egenbetaling i 

henhold til bekendtgørelse 712 af 19. juni 2013. 

Opfølgning  Opfølgning sker løbende og minimum en gang årligt.     

Sagsbehandlings-

frister 

Borgere over 18 år. 

Opfølgning sker løbende og minimum en gang en gang årligt. 

 

For borgere der har været i døgn og dagbehandling, følges indsatsen 

op en måned og seks måneder efter borgeren har afsluttet behand-

lingen. 

 

Børn og unge under 18 år. 

Der skal ske opfølgning senest 3 måneder efter, at foranstaltningen 

er iværksat. Herefter skal opfølgningen ske med højst 6 måneders 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152339
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mellemrum. 

Andre ydelser/ 

foranstaltninger 

Behandlingen kan i særlige tilfælde finde sted i døgnregi, her vil be-

villingen ske efter lov om Social Service § 52,stk. 3, nr. 7, for børn 

unge under 18 år eller lov om Social Service § 107, stk. 1, nr. for 

borgere over 18 år. 
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Stofmisbrugsbehandling  
Sundhedslovens § 142 

 

Stofmisbrugsbehandlingen har til formål at bringe misbruget til ophør. Herudover skal bor-

geren lære at kontrollere misbruget i en sådan grad, at borgeren opnår den bedst muligt 

livskvalitet på egne præmiser og de bedst mulige livsvilkår.  

Hvem kan få ydel-

sen? 

Borgere uanset alder med et stofmisbrug. 

 

Unge mellem 15 og 17 år kan modtage indledende rådgivning uden 

forældresamtykke. Hvis den unge efter to samaler skønnes at have 

brug for yderligere indsats, skal den, der har forældremyndigheden 

inddrages i beslutningen men den endelige beslutningskompetence 

ligger hos den 15 – 17 årige. Ligeledes skal Team Børn, unge og 

familie inddrages, da de er myndigheds ansvarlige for unge under 

18 år. 

Ydelsen Følgende type af behandling ydes efter Sundhedslovens § 141: 

 

 Ambulant behandling 

 Dagbehandling 

 Døgnbehandling 

 

Behandling og rådgivning skal hjælpe borgeren til at: 

 Ophøre/reducere stofmisbruget 

 Forebygge en forværring 

 Forbedre livssituationen og mindske skadevirkningerne af mis-

bruget. 

 

Behandlingen tilrettelægges ud fra individuelle behov, herunder ek-

sempelvis: 

 Metadonudlevering 

 Motiverende samtaler – individuelt eller i gruppe 

 Individuelle behandlingssamtaler 

 NADA-behandling 

 Mindfulness 

 Par og pårørendesamtaler 

 Efterbehandling 

 Pårørendeforløb, individuelt eller i grupper 

 

Ambulant, intensiv dag- samt døgnbehandling indeholder samme 

type aktiviteter. Forskellen findes i intensiteten af aktiviteterne. 

Hvad skal der til 

for at få ydelsen? 

Ambulant stofmisbrugsbehandling iværksættes gennem behandleren, 

der efter et møde med borger, kortlægger og vurderer behandlings-

behovet, som sendes i en indstilling til Myndighedsafdelingen. 

Myndighedsafdelingen giver herefter tilsagn til behandlingen. 

 

Det kræver ikke visitation at modtage ambulant behandling og råd-
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givning for dit stofmisbrug. Borgeren kan vælge at være anonym. 

 

Ambulant behandling skal iværksættes senest 14 dage efter borge-

rens henvendelse. 

 

Egedal kommune har eget Rusmiddelteam. 

 

Såfremt borgeren af Rusmiddelteamet er visiteret til social behand-

ling, kan denne vælge at modtage behandling i andet offentligt be-

handlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende 

karakter som det, der i første omgang blev visiteret til. Det betyder 

dog ikke, at der er frit valg mellem f.eks. ambulant behandling og 

døgn behandling 

Borgerens valgfrihed omfatter kun tilsvarende behandlingstilbud. 

 

For borgere med behov for substitutionsbehandling henvises til Nord-

sjællands misbrugscenter i Frederikssund. 

 

Vælger borgeren et andet tilsvarende tilbud, kan 14 dags fristen fra-

viges. Retten til at vælge kan begrænses, hvis hensynet til borgeren 

taler for det. 

 

Døgnbehandling. 

Ved stofmisbrugsbehandling i døgnregi skal der laves en vurdering af 

omfanget af behandlingen, og nødvendigheden af, at behandlingen 

sker i døgnregi. 

 

Selve døgnbehandlingsdelen bevilges efter lov om Social Service § 52 

stk. 3. nr.7, for børn og unge under 18 år, og efter lov om Social 

Service § 107 stk. 1, for borger over 18 år.  

Egenbetaling Der er ingen egenbetaling for ambulant behandling. 

 

Ved døgnbehandling for borgere over 18 år kan der, ud fra en vurde-

ring af borgerens indtægter og udgifter, blive opkrævet en egenbeta-

ling for opholdsdelen. 

 

Ved døgnbehandling for unge under 18 år fastsættes egenbetaling i 

henhold til bekendtgørelse 712 af 19. juni 2013. 

Opfølgning  Borgere over 18 år. 

Opfølgning sker løbende og minimum en gang en gang årligt. 

 

For borgere der har været i døgn og dagbehandling, følges indsatsen 

op en måned og seks måneder efter borgeren har afsluttet behand-

lingen. 

 

Børn og unge under 18 år. 

Der skal ske opfølgning senest 3 måneder efter, at foranstaltningen 

er iværksat. Herefter skal opfølgningen ske med højst 6 måneders 

mellemrum.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152339
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Sagsbehandlings-

frister 

Ambulant behandling skal iværksættes senest 14 dage efter henven-

delse. Hvis borgeren vælger et andet tilsvarende tilbud, kan 14 dags 

fristen fraviges. 

 

Døgnbehandling skal ansøgningen behandles inden for 16 uger. 

Andre ydelser/ 

foranstaltninger 

Behandlingen kan i særlige tilfælde finde sted i døgnregi, her vil be-

villingen ske efter Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 7, for børn 

under 18 år, og efter Lov om Social Service § 107 for borgere over 

18 år. 
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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 soci-

alpædagogisk 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 un-

ges mulighed for at være selvtransporterende.  

 

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

og behandles separat efter reglerne i Lov om Social Service § 36, Lov 

om Social Service § 52, stk. 3, nr. 7, Lov om Social Service § 104 og 

Lov om Social Service § 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 be-

fordring 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 uddannelsesplanen 

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.  

Sagsbehandlings-

frister 

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

relse på personkredsen, er sagsbehandlingstiden op til 8 uger. 

Andre ydelser/ 

foranstaltninger 

EGU (erhvervs grund uddannelse), via jobcentret 
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BILAG 1 
Vejledende eksempler på belastningsgrad ved bevilling af forebyggende foranstalt-

ninger og anbringelse.  

Vurderingen af et barns eller en ungs belastningsgrad i forhold til bevilling af forebyggende 

foranstaltninger og anbringelse tager udgangspunkt i følgende fokuspunkter: 

 Udvikling og adfærd,  

 Familieforhold,  

 Institutions- og Skoleforhold,  

 Sundhedsforhold,  

 Fritidsforhold og venskaber,  

 Andre forhold,  

 

Udvikling og adfærd 

Herunder kognitive, den sociale og den motoriske udvikling 

Belastningsgrad Vejledende eksempler på belastningsgrad 

0. Barnet har alminde-

lige problemer og intet 

støttebehov  

 

Barnets udvikling er alderssvarende.  

Barnet har en almindelig relation med andre. 

 

Barnet udviser stærke følelsesmæssige bånd til udvalgte voksne. 

Barnet har grundlæggende tillid til og tro på, altid at kunne hente 

støtte og omsorg hos disse voksne. Barnet korrigerer sin adfærd 

efter at tilfredsstille disse voksne og indfri deres forventninger. 

 

Barnet håndterer konflikter og styrer sit temperament.  

 

Barnet udviser ingen tegn på indadvendt adfærd.  

 

Særligt i forhold til unge: 

Den unge udviser ingen tegn på selvskadende adfærd. 

 

Den unge har ingen kriminel adfærd. Der er således hverken sigtel-

ser eller mistanke om kriminalitet. 

 

1. Barnet har milde 

problemer og brug for 

let støtte 

 

Barnet foretrækker nogle voksne frem for andre. Barnet søger hjælp 

og støtte hos voksne. Barnet kan dog i enkelte situationer med kon-

flikter og krav vise usikkerhed på, hvordan det kan hente støtte og 

hjælp hos voksne.  

 

Barnet reagerer stærkt ved enkelte konflikter, men kan generelt 

håndtere frustration med støtte i de konkrete situationer. 

 

Barnet omgås andre, men er indadvendt. Barnet deltager i aktivite-

ter med andre, men er kun nødigt sammen med de andre i aktivite-

ten. Barnet involverer nødigt andre i, hvordan det har det.  

 

Særligt i forhold til unge: 

Den unge kan i sjældne tilfælde true med selvskadende adfærd, 
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men udøver det ikke. 

 

Den unge er involveret i småkriminalitet, men har ingen sigtelser. 

Der kan eksempelvis være viden om, at den unge har begået hær-

værk, butikstyverier eller andre former for mildere berigelseskrimi-

nalitet få gange.  

   

2. Barnet har moderate 

problemer og brug for 

nogen støtte 

 

Barnet foretrækker nogle voksne frem for andre. Barnet viser usik-

kerhed på, om voksne står til rådighed, og kan give omsorg. Dette 

kan eksempelvis ses ved, at barnet kan være meget klæbende og 

krævende i kontakten, eller barnet bruger meget energi på at til-

trække sig opmærksomhed og kontakt på en ofte uhensigtsmæssig 

måde.  

 

Barnet er uforholdsmæssig opfarende og hidsigt, men er ikke truen-

de eller voldeligt mod andre. Barnet reagerer stærkt på uoverens-

stemmelser, som af andre vil opfattes som små eller ubetydelige. 

 

Barnet vil helst holde sig for sig selv. Barnet viser næsten ingen 

interesse i andre og involverer sjældent andre i, hvordan det har 

det, eller hvad det interesserer sig for.  

 

Særligt i forhold til unge: 

Den unge udviser i sjældne tilfælde (få gange årligt) selvskadende 

adfærd, eksempelvis cutter-adfærd eller afviser at spise.  

 

Den unge har enkelte sigtelser af mild karakter. Eksempelvis kan 

den unge have begået flere butikstyverier eller enkelte biltyverier.  

 

3. Barnet har store 

problemer og brug for 

megen støtte 

 

Barnet foretrækker nogle voksne frem for andre. Barnet udviser i 

flere situationer, at det har mistet troen på andres støtte og om-

sorg. Barnet udviser en selvtilstrækkelig adfærd, og søger sjældent 

hjælp og støtte hos voksne. 

 

Barnet er truende, aggressivt eller voldeligt overfor andre. Barnet 

reagerer voldsomt på uoverensstemmelser, som af andre vil opfat-

tes som små eller ubetydelige. 

 

Barnet isolerer sig fra omgivelserne i kortere perioder. Barnet kan 

eksempelvis undgå andre i flere dage. Barnet har svært ved at vise 

og udtrykke sine følelser og behov. 

 

Særligt i forhold til unge: 

Den unge udviser selvskadende adfærd, eksempelvis cutter-adfærd 

månedligt eller har en spiseforstyrrelse, som på sigt kan være til 

fare for barnets liv. Den unge har selvmordstanker, men har ikke 

forsøgt at begå selvmord.    
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Den unge har mange sigtelser af mild karakter eller få sigtelser af 

alvorlig karakter. Den unge kan eksempelvis flere gange have begå-

et ikke-personfarlig kriminalitet eller få gange have begået person-

farlig kriminalitet.  

 

4. Barnet har massive 

problemer og brug for 

omfattende støtte  

 

Barnet udviser ingen særlig tilknytning til én eller flere voksne. Bar-

net kan være ukritisk i sit valg af voksne eller slet ikke søge kontakt 

med voksne. Barnet kontakter ukritisk nye mennesker på en ofte 

grænseoverskridende måde. Barnet har ingen længerevarende rela-

tioner til andre voksne eller børn.  

 

Barnet er aggressivt, voldeligt og utilregneligt overfor andre. 

 

Barnet isolerer sig fra omgivelserne i lange perioder. Barnet undgår 

eller trækker sig i kontakten og relationen med andre i uger eller 

måneder. Barnet har meget svært ved at vise og udtrykke sine fø-

lelser og behov. 

 

Særligt i forhold til unge: 

Den unge har en svær spiseforstyrrelse, som er livstruende. Den 

unge har forsøgt selvmord indenfor det sidste halve år og er stadig i 

fare for at gentage det. 

 

Den unge har mange alvorlige sigtelser eller flere sigtelser på per-

sonfarlig kriminalitet, seksuelle overgreb eller lignende. 
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Familieforhold 

Herunder familiens og netværkets sammensætning, sociale og økonomiske forhold, forældre-

nes omsorgsevne og eventuelle problemer med misbrug eller helbred 

Belastningsgrad Vejledende eksempler på belastningsgrad 

0. Barnet har alminde-

lige problemer og intet 

støttebehov  

 

Barnets relation til forældrene/den nære familie er god. Relationen 

bidrager positivt til barnets trivsel og udvikling. 

 

Forældrene varetager barnets trivsel og udvikling. 

 

1. Barnet har milde 

problemer og brug for 

let støtte 

 

Barnets relation til forældrene/den nære familie er overvejende god. 

Relationen er ikke uproblematisk, men bidrager generelt positivt til 

barnets trivsel og udvikling.  

 

Forældrene varetager barnets trivsel og udvikling, men har jævnligt 

problemer dermed.  

 

2. Barnet har moderate 

problemer og brug for 

nogen støtte 

 

Barnets relation til forældrene/den nære familie er til tider proble-

matisk. Relationen har i perioder negativ betydning for barnets triv-

sel og udvikling.  

 

Forældrene kan varetage barnets trivsel og udvikling, men har ofte 

problemer dermed. Forældrene har brug for støtte for at sikre bar-

nets trivsel og udvikling.  

 

3. Barnet har store 

problemer og brug for 

megen støtte 

 

Barnets relation til forældrene/den nære familie er overvejende pro-

blematisk. Relationen har overvejende negativ betydning for bar-

nets trivsel og udvikling.  

 

Forældrene kan ikke varetage barnets trivsel og udvikling. Foræl-

drene har med megen støtte potentiale til, at kunne varetage bar-

nets udvikling og støtte.   

 

4. Barnet har massive 

problemer og brug for 

omfattende støtte  

 

Barnets relation til forældrene/den nære familie er meget dårlig. 

Relationen kan være til direkte skade for barnet. 

 

Forældrene kan ikke varetage barnets trivsel og udvikling trods 

støtte. 
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Skoleforhold 

Herunder hvordan barnet/den unge fungere fagligt og socialt, ved unge over 15 år uddannel-

ses- eller arbejdsmarkedsforhold 

Belastningsgrad Vejledende eksempler på belastningsgrad 

0. Barnet har alminde-

lige problemer og intet 

støttebehov  

Institution: Barnet er i en alderssvarende udvikling. 

 

Skole: Barnet har et alderssvarende fagligt niveau. Barnet kan kon-

centrere sig, viser interesse for og deltager i undervisningen. 

 

Særligt i forhold til unge: 

Den unge passer sin skole 

 

Se endvidere ‘Udvikling og adfærd‘ og ‘Fritidsforhold og venskaber‘ i 

forhold til social trivsel, organisering og engagement i instituti-

on/skole  

 

1. Barnet har milde 

problemer og brug for 

let støtte 

 

Institution: Barnet er i en udvikling, der ligger under det alderssva-

rende niveau.  

 

Skole: Barnet har et fagligt niveau, der ligger lidt under det alders-

svarende niveau. Barnet har jævnligt svært ved at koncentrere sig. 

Barnet viser jævnligt manglende interesse for og deltagelse i under-

visningen. 

 

Særligt i forhold til unge: 

Den unge passer sin skole men har enkelte dage, hvor den unge 

ikke kommer i skole.  

 

Se endvidere ‘Udvikling og adfærd‘ og ‘Fritidsforhold og venskaber‘ i 

forhold til social trivsel, organisering og engagement i instituti-

on/skole  

 

 

2. Barnet har moderate 

problemer og brug for 

nogen støtte 

 

Institution: Barnet er i en udvikling, der ligger betydeligt under det 

alderssvarende niveau. 

 

Skole: Barnet har et fagligt niveau, der ligger betydeligt under det 

alderssvarende niveau. Barnet har ofte svært ved at koncentrere sig 

og viser generelt manglende interesse for store dele af undervisnin-

gen og deltager sjældent aktivt i undervisningen. 

 

Særligt i forhold til unge: 

Den unge er ofte fraværende i skolen.  

 

Se endvidere ‘Udvikling og adfærd‘ og ‘Fritidsforhold og venskaber‘ i 

forhold til social trivsel, organisering og engagement i instituti-

on/skole  
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3. Barnet har store 

problemer og brug for 

megen støtte 

 

Institution: Barnets udvikling er meget begrænset. 

 

Skole: Barnet har et fagligt niveau, der ligger markant under det 

alderssvarende niveau. Barnets faglige udvikling er meget begræn-

set. Barnet viser ingen interesse for undervisningen og deltager ikke 

aktivt i undervisningen.  

 

Særligt i forhold til unge: 

Den unge er oftere fraværende end tilstedeværende i skolen. 

 

Se endvidere ‘Udvikling og adfærd‘ og ‘Fritidsforhold og venskaber‘ i 

forhold til social trivsel, organisering og engagement i instituti-

on/skole  

 

4. Barnet har massive 

problemer og brug for 

omfattende støtte  

 

Institution: Barnet udvikler sig ikke. 

 

Skole: Barnet har et fagligt niveau, der ligger betydeligt under det 

alderssvarende niveau. Barnet udvikler sig slet ikke fagligt. Barnet 

kan slet ikke koncentrere sig og viser slet ingen interesse for under-

visningen. 

 

Særligt i forhold til unge: 

Den unge udebliver fra skolen. 

 

Se endvidere ‘Udvikling og adfærd‘ og ‘Fritidsforhold og venskaber‘ i 

forhold til social trivsel, organisering og engagement i instituti-

on/skole  
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Sundhedsforhold 

Herunder vækst og udvikling, er almindelige lægeundersøgelser gennemført, vaccinationer, 

misbrugsproblemer, overvægt, diverse sygdomme 

Belastningsgrad Vejledende eksempler på belastningsgrad 

0. Barnet har alminde-

lige problemer og intet 

støttebehov  

 

Barnet har ingen sundhedsproblemer. Barnet spiser sundt og dyrker 

måske motion.  

 

Særligt i forhold til unge: 

Den unge har intet forbrug af euforiserende stoffer. 

 

1. Barnet har milde 

problemer og brug for 

let støtte 

 

Barnet har begyndende sundhedsproblemer, som kan blive til gene 

for barnet. Barnet har bekymrende sundhedsvaner. 

 

Særligt i forhold til unge: 

Den unge har et forbrug af euforiserende stoffer til fester. 

 

2. Barnet har moderate 

problemer og brug for 

nogen støtte 

 

Barnet har sundhedsproblemer, som er til gene for barnet. 

 

Særligt i forhold til unge: 

Den unge har et flere gange ugentligt forbrug af euforiserende stof-

fer. Forbruget er overvejende til fester samt et mindre forbrug i 

hverdagene. Forbruget giver den unge problemer i forhold til ek-

sempelvis familie, skole, venner. 

 

3. Barnet har store 

problemer og brug for 

megen støtte 

 

Barnet har store sundhedsproblemer, som giver barnet store van-

skeligheder i hverdagen, og som er til fare for barnets udvikling 

 

Særligt i forhold til unge: 

Den unge har et næsten dagligt forbrug af euforiserende stoffer. 

Forbruget giver den unge store problemer i forhold til eksempelvis 

familie, skole, venner. 

 

4. Barnet har massive 

problemer og brug for 

omfattende støtte  

 

Barnet har massive sundhedsproblemer, som er til fare for barnets 

liv.  

 

Særligt i forhold til unge: 

Den unge har et dagligt misbrug euforiserende stoffer. Den unge 

kan ikke fungere i sin hverdag på grund af misbruget. 
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Fritidsforhold og venskaber 

Herunder aktuelle fritidsforhold og venskaber, relationer/tilknytning til nærmiljøet 

Belastningsgrad Vejledende eksempler på belastningsgrad 

0. Barnet har alminde-

lige problemer og intet 

støttebehov  

 

Barnet er initiativrig og aktiv i sin fritid.  

 

Barnet kan relatere sig til andre børn på en socialt tilpasset måde. 

 

1. Barnet har milde 

problemer og brug for 

let støtte 

 

Barnet har behov for hjælp til organisering af sin fritid men kan tage 

initiativ til og gennemføre aktiviteter. Barnet kan eksempelvis have 

behov for støtte til valg af aktivitet. 

 

Barnet udviser til tider en mild grad af utilpassende adfærd i kon-

takten med andre børn. Barnet har behov for få anvisninger i kon-

takten med andre.     

 

2. Barnet har moderate 

problemer og brug for 

nogen støtte 

 

Barnet har behov for hjælp til organisering af sin fritid men kan pe-

riodevis eller på nogle punkter tage initiativ til og gennemføre akti-

viteter. Barnet kan eksempelvis have behov for støtte til at sætte 

rammer under aktiviteten. 

 

Barnet stiller ofte store krav i relationer. Barnet kan være følsom for 

afvisninger. Barnet kan i samspillet med andre børn trække sig, 

udvise aggressiv, grådlabil og/eller konfliktpræget adfærd. Kontak-

ten til andre børn er ustabil, og barnet har behov for anvisninger i 

kontakten.     

 

3. Barnet har store 

problemer og brug for 

megen støtte 

 

Barnet har behov for løbende hjælp til organisering af sin fritid og til 

gennemførelse af aktiviteter.  

 

Barnet har store problemer ved at indgå i kontakten med andre 

børn på en hensigtsmæssig måde. Barnet kan i samspil med andre 

børn virke passiv og trække sig tilbage og/eller udvise udad reage-

rende og grænseoverskridende adfærd. Barnet kan være usensitiv 

overfor andre og udvise nedsat empati.  

Barnet har behov for løbende og mange anvisninger i kontakten.  

 

4. Barnet har massive 

problemer og brug for 

omfattende støtte  

 

Barnet kan selv med stor støtte ikke aktiveres i fritiden. 

 

Barnet kan ikke indgå i kontakten med andre børn på en hensigts-

mæssig måde. Barnet udviser en meget tilbagetrukket og /eller ma-

nipulerende, frembrusende, beregnende og trodsig adfærd. Barnet 

udviser nedsat eller manglende empati og har kun fokus på egne 

behov.  
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Andre forhold 

Afhænger af den konkrete sag (eksempelvis incest, vold, etnicitet, sprog, kultur, religion, lo-

kalsamfund, fysiske og psykiske funktionsnedsættelser) 

Belastningsgrad Vejledende eksempler på belastningsgrad 

0. Barnet har alminde-

lige problemer og intet 

støttebehov  

 

Barnet har ingen problemer, der skyldes forhold vedrørende eksem-

pelvis etnicitet, sprog, kultur eller religion 

  

1. Barnet har milde 

problemer og brug for 

let støtte 

 

Forhold vedrørende eksempel etnicitet, sprog, kultur eller religion er 

ikke uproblematisk for barnet men bidrager generelt positivt til bar-

nets trivsel og udvikling. 

 

2. Barnet har moderate 

problemer og brug for 

nogen støtte 

 

Forhold vedrørende eksempel etnicitet, sprog, kultur eller religion er 

til tider problematisk for barnet og har i perioder negativ betydning 

for barnets trivsel og udvikling.  

 

3. Barnet har store 

problemer og brug for 

megen støtte 

 

Forhold vedrørende eksempel etnicitet, sprog, kultur eller religion er 

overvejende problematisk og har overvejende negativ betydning for 

barnets trivsel og udvikling.  

 

4. Barnet har massive 

problemer og brug for 

omfattende støtte  

 

Forhold vedrørende eksempel etnicitet, sprog, kultur eller religion er 

meget dårlig for barnet og kan være til direkte skade for barnet. 
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BILAG 2 – 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 Lov om So-

cial Service 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 

 


