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Sagsnummer: S2018-24361 
Dokumentnummer: D2018-255149 
Afdeling: Center for Læring og Trivsel 
Udarbejdet af: Karina Amtkjær Schrøder 

 
Fysioterapeutisk og ergoterapeutisk tilbud i CLT; Servicelovens paragraf 11,7 
 
Nedenstående skitserer hvilke indsatser, der kan iværksættes, når et barn indstilles til CLT og har et ergo- 
eller fysioterapeutisk behov.  
Såfremt indsatsen i basisydelsen ikke er tilstrækkelig for barnet/den unges udvikling, kan der søges om en 
tillægsydelse.  
 
 
                Basisydelser (indstilling)                               Tillægsydelser (visitation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- § 11,7 Undersøgelse/udred-
ning. Råd og vejledning op til 10 
gange  
 

- §11,7 Behandling/træning typisk i 
perioder på 2-3 måneder (max 12 må-
neder). 
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Beskrivelse af de fysio- og ergoterapeutiske basisydelser og tillægsydelser i CLT 
Basisydelser for ergo- og fysioterapi i CLT jf. SEL § 11.7 
 
Forudsætninger Beskrivelse af ydelsen 

Ydelsens lovgrundlag Serviceloven §11, stk. 7.  
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af 
børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommu-
ner. 

Nordfyns Kommunes 
værdigrundlag 

Nordfyns Kommunes værdigrundlag er ordentlighed, troværdighed, åbenhed og synlig-
hed. 
For at sikre den enkelte borger en god kvalitet skal indsatsen bære præg af respekt, 
medmenneskelighed, fleksibilitet og gives med udgangspunkt i borgerens behov og øn-
sker. 
 

Formål med ydelsen er En forebyggende og tidlig indsats, så barnet i videst mulig omfang kan deltage aktivt i 
leg, læring og hverdagsaktiviteter. 

Hvem kan modtage ydel-
sen? 
 
 
 

• Børn der er født for tidligt eller født med lav fødselsvægt 
• Børn med forsinket udvikling 
• Børn som har eller er i risiko for at udvikle sansemotoriske problemer 
• Børn med sensoriske vanskeligheder  
• Børn med mund-, fin- og grovmotoriske udfordringer 
• Børn med asymmetri i krop eller kranie, instabilie led og/eller hypermobilitet 
• Børn med adfærdsmæssige/indlæringsmæssige vanskeligheder på baggrund af 

sansemotoriske udfordringer fx kropslig uro, problemer med opmærksomhed 
og koncentration 

• Børn med fysisk funktionsnedsættelse 
Hvem kan IKKE modtage 
ydelsen 

• Børn i Tigerhuset 

Aktiviteter som kan indgå 
i ydelsen 
 

Råd og vejledning til forældre og nære voksne omkring barnet samt undersøgelser, ob-
servation og vurdering af børn i alderen 0-18 år. 
 
Ergo– og fysioterapi fokuserer på barnets deltagelse i daglige aktiviteter. Terapeuten 
har derfor fokus på ADL (almindelig daglig livsførelse), finmotorik, grovmotorik, mobili-
tet, sansebearbejdning, spisning/oralmotorik, kommunikation, kognition, leg og kom-
penserende hjælpemidler. 

Aktiviteter, som IKKE ind-
går i ydelsen 

Sagsbehandling af hjælpemidler. 

Ydelsens omfang Omfang og varighed vurderes individuelt ud fra barnets behov.  
Råd og vejledning dog op til 10 gange.  
 

Praktiske forhold • Inden der laves en indstilling til CLT skal barnet være drøftet ifm. konsultativ 
møder eller i det tværfaglige team og evt. på dialogmøder.  Gælder dog ikke 
præmature og børn under 18 mdr., idet de får et tilbud som led i en tidlig og 
forebyggende indsats. 
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• Børnene henvises via et indstillingsskema til CLT med data og beskrivelse af 
barnets ressourcer og udfordringer  

• Terapeuten tager kontakt til familien inden 4 uger efter modtagelsen af indstil-
lingen for at orientere om evt. ventetid og procedurer  

• Første besøg afholdes i hjemmet, skole eller daginstitution med henblik på op-
tagelse af anamnese og en uddybning af barnets ressourcer, problemstillinger 
og aktivitetsproblemer 

• Med udgangspunkt i omfanget af barnets aktivitetsproblemer laves aftale om 
det videre forløb, der kan have karakter af: 

1. Undersøgelse og vurdering 
2. Råd og vejledning, observation, samtale med barnets omsorgsgivere, 

opfølgning 
• Der kan ved behov laves yderligere opfølgningsmøder, såfremt de stillede mål 

ikke var nået eller der blev defineret nye mål for indsatsen. 
• Indsatsen journaliseres i KMD NOVA 

Kompetencekrav til med-
arbejderen 

Autoriserede ergoterapeuter og fysioterapeuter. 
 
Ergo – og fysioterapeuten fra CLT har viden og erfaring inden for test, undersøgelse, 
vejledning/rådgivning samt behandling af børn og unge.  
 
Den ergo- og fysioterapeutiske bistand foregår på et fagligt velfunderet grundlag, hvor 
ny viden løbende danner baggrund for indsatsen. Dette gælder bl.a. inden for områ-
derne: 

• Viden om den normale fin og grovmotoriske udvikling 
• Viden om Sanseintegration 
• Viden om perception 
• Viden om mundmotorik  
• Viden om neurologi, fysiologi og anatomi 

Forventning til borgeren Fys- og ergoterapeuten forventer, at forældre og fagpersonale deltager aktivt i at: 
• Afdække barnets aktivitetsproblematikker i hverdagen 
• Lave målsætning for den fysio- og ergoterapeutiske intervention 
• Implementerer de forslåede tiltag 
• Evaluere på indsatsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Side 4 af 5 

   

  

 
Bevilling af tillægsydelse 
En tillægsydelse kan bevilliges når basisydelsen ikke i tiltrækkelig grad har den ønskede effekt og bar-
net/den unge er i målgruppen for en tillægsydelse. Se beskrivelse af tillægsydelser. 

Tillægsydelser til ergo- og fysioterapi i CLT jf. SEL § 11.7. 
 
Forudsætninger Beskrivelse af ydelsen 

Ydelsens lovgrundlag Serviceloven  
§ 11 stk 7: 
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behand-
ling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psy-
kisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde 
med andre kommuner. 

Nordfyns Kommunes 
værdigrundlag 

Nordfyns Kommunes værdigrundlag er ordentlighed, troværdighed, åbenhed 
og ærlighed. 
For at sikre den enkelte borger en god kvalitet skal indsatsen bære præg af re-
spekt, medmenneskelighed, fleksibilitet og gives med udgangspunkt i borge-
rens behov og ønsker. 

Formål med ydelsen er En forebyggende og tidlig indsats, så barnet i videst mulig omfang kan deltage 
aktivt i leg, læring og hverdagsaktiviteter. Herunder bl.a. at fremme færdighe-
der af motorisk, sensorisk og social karakter.  

Hvem kan modtage ydel-
sen? 
 
 
 

Børn der er visiteret til en tillægsydelse herunder: 
• Børn med sansemotoriske vanskeligheder 
• Børn med sensoriske vanskeligheder  
• Børn med mund-, fin- og grovmotoriske vanskeligheder 
• Børn med perceptuelle vanskeligheder 

Hvem kan IKKE modtage 
ydelsen? 

• Børn hvor det vurderes at råd og vejledning til barnets forældre og om-
sorgsgivere er tilstrækkeligt 

• Børn der får vederlagsfri fysioterapi, medmindre der er et ergotera-
peutisk behov eksempelvis oralmotorik eller finmotorik 

• Børn der er bevilget en hjemmetræningsordning 
• Børn der behandles efter en genoptræningsplan 
• Børn i Tigerhuset 

Aktiviteter som kan indgå 
i ydelsen 
 

• Målsætning 
• Individuel træning eller træning på små tilpassede hold.  
• Råd og vejledning til barnets forældre og omsorgspersoner 
• Forslag til daglige træningsøvelser, der kan indgå i barnets hverdag 
• Journalisering 

Aktiviteter, som IKKE ind-
går i ydelsen 

• Sagsbehandling af hjælpemidler 
• Vedligeholdende træning §44 i Serviceloven 
• Genoptræning §140 Sundhedsloven 

Ydelsens omfang Tillægsydelsen bevilges i det fornødne omfang men tilbydes typisk i perioder 
på 2-3 måneder (max 12 måneder).  
Behovet revurderes som minimum 1 x årligt ift. tillægsydelsen. 
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Praktiske forhold • Der ansøges om tillægsydelse via ansøgningsskema som kan tilsendes 
fra fysio- eller ergoterapeut i CLT. 

• Inden ansøgning fremsendes, skal der have været forudgående kontakt 
mellem ansøger og terapeut i CLT. 

• Visitation til tillægsydelse afholdes 4 gange årligt på baggrund af an-
søgningsskemaet fra forældre, lærere, psykologer, pædagoger, logo-
pæder eller sundhedsplejersker (Obligatorisk: Underskrevet af foræl-
dre). 

Ansøgningsprocedure • Ansøgning kan foretages af forældre og fagpersoner. Foretages ansøg-
ning af fagpersoner, skal det ske i samarbejde med forældrene og med 
forældrenes samtykke og underskrift. 

• Forud for udfyldelse af ansøgningsskema skal der have været kontakt 
med ergo- eller fysioterapeut fra Center for Læring og Trivsel. 

• Ansøgningsskema findes på Nordfyns Kommunes hjemmeside under 
Borger  Børn og unge  Center for Læring og Trivsel  Ergotera-
peuter og fysioterapeuter. 

• Ansøgninger sendes til clt@nordfynskommune.dk Att.: CLT – terapeu-
tens navn 

Kompetencekrav til med-
arbejderen 

Autoriserede ergoterapeuter og fysioterapeuter. 
 
Ergo – og fysioterapeuten fra CLT har viden og erfaring inden for test, undersø-
gelse, vejledning/rådgivning samt behandling af børn og unge.  
 
Den ergo- og fysioterapeutiske bistand foregår på et fagligt velfunderet grund-
lag, hvor ny viden løbende danner baggrund for indsatsen. Dette gælder bl.a. 
inden for områderne: 

• Viden om den normale grov og finmotoriske udvikling 
• Viden om sanseintegration 
• Viden om perception 
• Viden om mundmotorik 
• Viden om neurologi, fysiolog og anatomi 

Forventning til borgeren Fys- og ergoterapeuten forventer, at forældre og fagpersonale deltager aktivt i 
at: 

• Afdække aktivitetsproblematikker i hverdagen 
• Lave målsætning for den fysio- og ergoterapeutiske intervention 
• Implementerer de forslåede træningsaktiviteter 
• Evaluere på indsatsen 
• Barnet har et stabilt fremmøde og der meldes afbud ved sygdom og 

fravær 
Klageadgang Klager over afgørelser kan indbringes for Ankestyrelsen. Klagen fremsendes til 

Center for Læring og Trivsel/Børn og Unge, som revurderer afgørelsen. Hvis af-
gørelsen fastholdes, fremsender Center for Læring og Trivsel/Børn og Unge kla-
gen til afgørelse i Ankestyrelsen.  
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