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Kvalitetsstandard for forebyggende indsats til præmature 

 
Forudsætninger Beskrivelse af ydelsen 

Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 
§ 120 Kommunalbestyrelsen bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe 
gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. 
Stk. 2. Kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og 
sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle 
børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov. 
 
§123: Kommunalbestyrelsen opretter, med henblik på at tilgodese børn og unge med 
særlige behov, en tværfaglig gruppe, der skal sikre, at den enkeltes udvikling, sundhed og 
trivsel fremmes og at der i tilstrækkelig omfang formidles kontakt til lægefaglig, 
psykologisk og anden sagkundskab. 
 
§124: Kommunalbestyrelsen bistår vederlagsfrit skoler, daginstitutioner for børn og unge 
og den kommunalt formidlende dagpleje med vejledning om almene sundhedsfremmende 
og sygdomsforebyggende foranstaltninger. 

Nordfyns Kommunes 
værdiggrundlag 

Ordentlighed:  
-Vi behandler hinanden med respekt og værdighed og tager hensyn til individuelle og 
kulturelle forskelle.  
 
Troværdighed  
-Vi er ærlige og optræder korrekt over for hinanden. Vi skaber et godt samarbejde med 
de mennesker, vi er sammen med i vores hverdag.  
 
Åbenhed  
-Vi taler og lytter åbent til hinanden. Vi behandler hinanden med respekt for 
forskellighed.  
 
Synlighed  
-Forældre og de professionelle voksne skal være synlige i det gode og aktive børne- og 
ungeliv. Vi skaber fremtiden sammen på Nordfyn, med nytænkning og fornyelse.  
 
Et sådant sæt af værdinormer vil efter vores vurdering gavne børn, unge og deres 
familier, såvel som medarbejdere og ledere i det daglige arbejde. 

Formål med ydelsen er At sikre en forebyggende indsats overfor børn, der er i højere risiko for at udvikle nedsat 
fysisk psykisk og sociale funktionsevne. 
 

Hvem kan modtage 
ydelsen? 
 

Børn, der er født før 37. uge og/eller med lav fødselsvægt (under 2500g). 
 



Aktiviteter som kan indgå 
i ydelsen 
 

Observation af barnet indenfor følgende områder: 
• Grovmotorik 
• Finmotorik 
• Oralmotorik 
• Amning 
• Sansebearbejdning 
• Leg 
• Struktur i dagligdagen 
• Lejring 

 
Rådgivning og vejledning til forældre 
Rådgivning og vejledning til dagpleje/vuggestue 
Besøg på Børneambulatoriet med barnet og forældre. 

Aktiviteter, som IKKE 
indgår i ydelsen 

Yderligere indsats – kan evt. gives via SEL § 11 stk. 7 
Sagsbehandling af SEL §112  
Børn, der er født med funktionsnedsættelse følges i almindeligt PPR regi. Se under 
kvalitetsstandard for indstilling af børn 0-18 år 
 

Ydelsens omfang Familien / barnet besøges  
Ca. 4 mdr. efter fødslen.  
Ca. 8 mdr. efter fødslen.  
Ca. 12 mdr. efter fødslen.  
Ca. 18 mdr. efter fødslen. 
  
Der kan ved behov ydes yderligere besøg i forbindelse med milepælene, der er forsinket. 
 
Børn, der har vanskeligheder efter 18 måneders alderen følges i PPR regi.  
 

Hvem kan IKKE modtage 
ydelsen 

Børn, der er født til tiden – født efter uge 37. 

Kompetencekrav til 
medarbejderen 

Ergo- / fysioterapeuten fra CLT har viden og erfaring inden for test og undersøgelse af børn 
og unge.  
Ergo- /fysioterapeuten kan tilrettelægge indsatsen efter målbare mål og evaluering af 
disse. 
Den terapeutiske bistand foregår på et fagligt velfunderet grundlag, hvor ny viden løbende 
danner baggrund for indsatsen. Dette gælder indenfor områderne: 

• Viden om barnets udvikling under graviditet 
• Viden om den normale grov og finmotoriske udvikling 
• Viden om sanseintegration 
• Viden om perception 
• Viden om mundmotorik 
• Viden om neurologi 
• Viden om ovenstående indbefatter ligeledes eventuelle konsekvenser i forhold til 

præmaturitet.  
• Ergo- /fysioterapeuten har også viden om og erfaring i formidling af relevante 

aktiviteter m.v. til forældre og personaler. 
 

Forventning til borgeren Ergo- /fysioterapeuten forventer, at forældre og øvrige omsorgspersoner deltager aktivt i: 
• Videns deling omkring barnet 
• Opsætte mål for den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske intervention 
• Implementere de foreslåede træningsaktiviteter. 



• Derudover at motivere barnet i dagligdagen, således barnet udvikler sig motorisk, 
kognitivt, socialt og emotionelt. 
 

Nordfyns Kommunes 
kvalitetsmål og 
opfølgning 

Indsatsen journaliserede i KMD Nova 
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