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Forord

Lægeforeningens Sundhedskomité har blandt andet til formål at 
komme med forslag og initiativer til sygdomsforebyggelse og sund-
hedsfremme i Danmark. I forbindelse med at vi i Lægeforeningens 
Sundhedskomite for nogle år siden satte fokus på rehabilitering, har 
Sundhedskomitéens udvalg vedrørende rehabilitering og børneud-
valget arbejdet med dette emne.

I foråret 2006 udsendte Lægeforeningens Sundhedskomité publi-
kationen »Lægens rolle i rehabilitering«, som primært handler om 
rehabilitering i forhold til voksne.

Med publikationen »Familier med handicappede børn – sådan 
sikres en optimal indsats« ønsker vi at gøre opmærksom på de 
specielle forhold, der gør sig gældende på børneområdet i forhold til 
rehabilitering/habilitering. 

Umiddelbart forudsætter ordet rehabilitering, at funktionsevnen 
har været til stede. Dette er ikke tilfældet hos børn med medfødte 
eller tidligt erhvervede handicap. Derfor foreslår børneudvalget at 
ordet habilitering anvendes i stedet. 

Det understreges i denne publikation, at habilitering af handicap-
pede børn skal være en specialistopgave. Det fremgår også, at det 
er nødvendigt med en koordinering af den sundhedsfaglige, social-
faglige og den psykologisk/pædagogiske indsats i et nært samar-
bejde med barnet/familien. En optimal indsats forudsætter også et 
koordineret samarbejde mellem regioner og kommuner.

Danmark har forpligtet sig til – ved underskrivelsen af FN’s 
Konvention om Barnets Rettigheder – at børn med fysiske og/eller 
psykiske handicap skal sikres et indholdsrigt og menneskeværdigt liv 
med aktiv deltagelse i samfundslivet. 

En forudsætning er, at habilitering af børn er en målrettet og 
fortløbende samarbejdsproces mellem barnet/familien og fagfolk 
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baseret på barnets livssituation med det formål at give barnet 
bedst mulig funktions- og mestringsevne. Indsatsen skal fremme 
selvstændighed og selvtillid og medvirke til barnets aktive sociale 
deltagelse.

Det er Lægeforeningens håb, at publikationen vil give kommuner 
og regioner inspiration til det fremtidige arbejde med habilitering på 
børneområdet. 

Publikationen kan læses/downloades fra www.laeger.dk

God læselyst.

Januar 2007

Jens Winther Jensen
Formand for Lægeforeningen

Henri Goldstein
Formand for Sundhedskomitéen
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Dagligdagen med 
et handicappet barn

For mange familier slår livet en kolbøtte, når de skal til at leve 

med et handicappet barn. Hverdagen rummer nu en masse 

udfordringer, og familien har – og får – brug for hjælp på 

mange områder. 

En familie med mange udfordringer

Jesper er en multihandicappet dreng på fi re år. Han bor sammen 
med sin far, Henrik, mor, Helle, og storebror, Mikkel, i en mindre by. 
Han lider af et sjældent syndrom, som skyldes en kromosomfejl. 
Han fi k diagnosen sent efter fl ere langvarige indlæggelser på både 
det lokale og det regionale sygehus. 

Helle og Henrik sover ca. 4 timer om natten, for Jesper vågner tit 
og har ofte infektioner. Desuden skal de også hele tiden tænke på, 
at de skal være gode forældre for Mikkel. 

Henrik har fuldtidsarbejde med sammenlagt to timers transport-
tid hver dag, og Helle har siden Jespers fødsel været hjemmegående. 
Hver gang Jesper indlægges på hospitalet, må den ene af forældrene 
blive hjemme med Mikkel, mens den anden er indlagt sammen med 
Jesper. Mikkel går i 1. klasse på den lokale skole, om nogle år skal 
Jesper også i skole, men hvor?

Der er blevet forsøgt mange forskellige medicinske behandlinger, 
men uden held. Jespers tilstand kontrolleres på den lokale børne-
afdeling og også på det regionale hospital. Det er nødvendigt at 
overvåge Jesper konstant, da han ofte får svære kramper.
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Helle og Henrik har regelmæssig kontakt med lægerne på tre for-
skellige sygehuse. Når Jesper skal akut indlægges på grund af kram-
per, køres han først med ambulance til det lokale sygehus, som ikke 
har en børneafdeling. Herfra overfl yttes han ofte til det større lokale 
sygehus med børneafdeling. Den overordnede specialistbehandling 
varetages af det regionale sygehus. Hospitalerne ligger sjældent 
inde med hinandens oplysninger, så Helle og Henrik føler, det er 
deres ansvar, at personalet omkring Jesper ved det, de skal vide.

Familien har tilknyttet daglige hjælpere til at hjælpe især Helle 
med at passe og træne med Jesper. I perioder er der også hjælpere 
om natten. Desuden er der regelmæssige besøg af fysioterapeut, 
synskonsulent og småbørnskonsulent.

Familien har behov for lønkompensation, støtte til hjælp i hjem-
met, rengøringshjælp, hjælpemidler, ombygning osv. Dette medfører 
hyppig kontakt med socialforvaltningen. Jespers forældre koordi-
nerer selv mødet med alle disse fagpersoner og sørger for, at viden 
bliver formidlet fra den ene instans til den anden, og må selv sikre 
sig, at de har fået alle de informationer, de har brug for. Der bliver 
ikke afholdt møder, hvor alle involverede fagpersoner er til stede 
og sagsbehandleren kommer sjældent i hjemmet og deltager ikke i 
møder med lægerne.
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Hvilke behov har familier 
med handicappede børn?

I forbindelse med omstruktureringen af kommuner og amter, og 

med dannelsen af de nye regioner, sker der en større omlægning 

af de offentlige tilbud. Omlægningen er især markant, når det 

handler om patienter med behov for hjælp fra både sundheds-

væsenet og socialvæsenet, nu hvor de amtslige opgaver lægges 

ud til de nye kommuner.

En gruppe med vidt forskellige behov

Gruppen af familier med handicappede børn har vidt forskellige 
behov. Behovene afhænger af barnets handicap og handicappets 
sværhedsgrad, og af hvordan familien i øvrigt fungerer, f.eks. den 
enkelte families livsstil, ressourcer og kompetencer.

Vurderingen af det enkelte barn og familiens behov er en specia-
liseret opgave, for eksempel får kun ca. 50% af børn med neuro-
logiske handicap en egentlig diagnose [1]. Mange familier vil have 
behov for et nært og langvarigt samarbejde med både sundheds-
væsenet og social- og undervisningssektoren, og er ofte i kontakt 
med mange forskellige institutioner.

Den politiske holdning til fordelingen af opgaverne mellem regio-
ner og kommuner er, at de svære, specialiserede opgaver skal løses 
regionalt, f.eks. hjertekirurgi og cancerbehandling, hvorimod de min-
dre komplicerede, hyppigt forekommende opgaver skal løses lokalt. 
Dette synspunkt bør også gælde familier med handicappede børn.
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Familier med handicappede børn har ofte behov for højt specia-
liserede tilbud på både det sundhedsfaglige, sociale og pædago-
gisk/psykologiske område. Denne patientgruppe har langt mindre 
bevågenhed end f.eks. de kirurgiske specialer. Flere nye studier viser 
desuden, at hjælpen til disse familier er meget ujævnt fordelt, og at 
forældretilfredsheden med tilbuddene i sundhedssystemet – både 
her og i udlandet – er meget lav [2, 4]. På det sociale område er 
forældretilfredsheden også meget lav, på trods af de anseelige beløb, 
som området tildeles [2, 3, 4, 5, 6].

En tidlig og velkoordineret indsats er vigtig

Ifølge Sundhedsstyrelsens redegørelse om tilrettelæggelsen af ind-
satsen for børn med specifi kke sjældne handicap [7] skal behand-
lingen af disse børn organiseres i få centre. Dette er allerede sket 
på landsdelscentrene på Rigshospitalet og Skejby Sygehus, og har 
medført en stor forbedring i de berørte forældres tilfredshed [8].

»Den nuværende måde at organisere indsatsen på giver store pro-
blemer for barnet, familien og de involverede fagpersoner. Dette 
skyldes hovedsageligt manglende samarbejde mellem fagpersoner 
og forældre, manglende koordination af den samlede indsats, man-
gelfuld information, langvarig sagsbehandling, og at de tilbud der 
findes ofte ikke matcher familiernes/barnets behov« [2, 3].

Der kan være langtrækkende og tunge økonomiske konsekvenser af 
en mangelfuld indsats i barnealderen .Vi ved f.eks., at voksne med 
spastisk lammelse langt hyppigere står uden for arbejdsmarkedet 
end deres jævnaldrende uden handicap [9].
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Hvad er habilitering?

Et handicappet barn er et barn med betydelige medfødte eller 

erhvervede begrænsninger i den fysiske/psykiske og/eller sociale 

funktionsevne. De fl este handicappede børn har aldrig haft fuld 

funktionsevne. Derfor bruger vi ordet hablitering, frem for re-

habilitering, om indsatsen rettet mod disse børn. Den foreslåede 

struktur og vores anbefalinger omfatter både børn med medfødt 

og børn med erhvervet hjerneskade. 

Defi nition af habilitering

Vender vi tilbage til begrebet rehabilitering, defi neres det ifølge 
Sundhedsstyrelsens pjece »Terminologi. Forebyggelse, sundheds-
fremme og folkesundhed« (2005) [10] således: »en sundhedsakti-
vitet, der indeholder elementer af både forebyggelse og sundheds-
fremme, med det formål at patienten, som har eller har risiko for at 
få begrænsninger i sin fysiske, psykiske eller sociale funktionsevne, 
opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv«.
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  I bemærkningerne til defi nitionen fremgår det, at »Rehabilitering 
er en helhedsorienteret intervention f.eks. bestående af patientun-
dervisning, styrkelse af egenomsorg, støtte til adfærdsændringer, 
psykosocial omsorg samt behandling«.

Habilitering er ikke defi neret eller omtalt i Sundhedsstyrelsens 
terminologipjece, men med udgangspunkt i ovenstående kan begre-
bet defi neres som følgende:

»Habilitering er en målrettet og fortløbende samarbejdsproces mel-
lem barnet/familien og fagfolk baseret på barnets hele livssituation 
med det formål at give barnet/den unge bedst mulig funktions- og 
mestringsevne, der fremmer selvtillid og selvstændighed samt med-
virker til barnets/den unges aktive sociale deltagelse«.

De fl este handicappede børn og unge har behov for habilitering 
gennem hele deres opvækst. Målet for indsatsen er at sikre barnet 
den bedst mulige udvikling med udgangspunkt i barnets funktions-
evne, at modvirke konsekvenserne af den nedsatte funktionsevne og 
at styrke barnets kompetance. Forældrene skal naturligt inddrages i 
habiliteringsplanen, og i det omfang det er muligt, bør barnet også 
inddrages.

Behov for nytænkning

Der er behov for en nytænkning af habiliteringstilbuddet til handi-
cappede børn/unge og deres familier. Tilbuddet skal med udgangs-
punkt i det handicappede barns situation og familiens samlede 
ressourcer sætte fokus på kvalitet, kommunikation, koordination og 
kontinuitet. 

»Der skal være en klar arbejdsfordeling mellem de forskellige sekto-
rer med det overordnede mål, at et fysisk og/eller psykisk handicap-
pet barn bør have et indholdsrigt menneskeværdigt liv under forhold, 
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der sikrer værdighed, fremmer selvtilliden og medvirker til barnets 
aktive deltagelse i samfundslivet« (FN-Konventionen om barnets 
rettigheder, art. 23).

Dette kræver, at habilitering anerkendes som en specialistopgave, 
hvor samarbejde mellem de forskellige sektorer og fagfolk er en 
forudsætning. Dette gælder særligt de områder, som er udlagt til 
de enkelte kommuner, der ofte ikke har tilstrækkeligt med erfaring 
inden for alle de specielle grupper, som handicappede børn repræ-
senterer. 
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Hvad siger loven?

Den overordnede holdning bag nærværende publikation er, at 

ikke kun den lægefaglige behandling, men den samlede hjælp til 

hele familien er en specialistopgave, der kun kan ydes tilstrække-

ligt af et team, der både omfatter de sundhedsfaglige, de sociale 

og de pædagogisk-psykologiske tilbud, som familien har brug for.

Hvad er familiens rettigheder ifølge loven?

Familier med handicappede børn er sikret hjælp via serviceloven, 
der skal »tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne«. 

Det understreges fl ere steder i loven, at myndighedernes opgaver 
her »udføres i samarbejde med forældrene og på en sådan måde, 
at det fremmer børns og unges udvikling, trivsel og selvstændig-
hed« [3]. 

Myndighederne skal sikre, at brugerne er fuldt informerede om 
deres muligheder, og ydermere selv bidrage med idéer og tilbud, 
som der kan være behov for. Retssikkerhedsloven stiller yderligere 
krav til sagsbehandlingen ved: 

1) et dialogprincip, der sikrer borgerens ret til at medvirke ved 
behandlingen af sin sag

2) et krav om at der skal være en handlekommune, som har ansva-
ret for, at det, der skal gøres, bliver gjort 

3) et hurtighedsprincip, der skal sikre, at sagen behandles så hur-
tigt som muligt. 
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Kommunerne har i henhold til folkeskoleloven ansvar for at tilbyde 
specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn og 
unge, hvis udvikling stiller krav om særlig hensyntagen eller støtte. 
Det vil fremover endvidere være kommunernes ansvar at sørge for 
specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen.

Udgangspunktet skal være hele familiens behov

Habilitering af børn er ikke behandlet særskilt i nogen af Sundheds-
styrelsens publikationer. I styrelsens publikation om behandling af 
traumatisk hjerneskade, dvs. hjerneskader, der sker som følge af 
f.eks. en ulykke, er anbefalingerne på børneområdet [11] stort set 
enslydende med anbefalingerne i denne publikation. »Det afgørende 
er at sikre, at den optræning, der tilbydes senskadede børn i Dan-
mark, bliver kvalifi ceret, tværfaglig, kontinuerlig, at tilrettelæggelsen 
sker i samarbejde med barnet og familien samt at optræningstil-
buddene er koordinerede, synlige og let tilgængelige« [11]. Denne 
anbefaling bør imidlertid gælde alle handicappede børn og deres 
familier, og ikke kun børn med erhvervede hjerneskader.

»I såvel danske som internationale studier anbefales det, at hjælpen 
rettes mod den samlede families behov, og ikke kun det handicappe-
de barns behov. Desuden anbefaler samtlige studier, at alle familier 
får en tovholder (en såkaldt keyworker), der samler information og 
koordinerer hjælpen til familien« [2, 5, 12, 13]. 
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Der er behov for at sikre en samlet indsats, især når det handler om 
de familier, hvor der ikke kan stilles en årsagsdiagnose på barnets 
handicap. Det betyder nemlig, at barnet/familien ikke passer ind i 
en fastlagt kategori med et fastlagt undersøgelsesprogram og en 
kendt prognose.

Et forslag til en ændret model for organiseringen af omsorgen for 
det handicappede barn og dets familie vil blive præsenteret i det 
følgende med vægt på de fi re K’er: kvalitet, kommunikation, koordi-
nation, kontinuitet.
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En ny model for habilitering
– Kvalitet

For familierne er noget af det vigtigste, at de så hurtigt som muligt 

får vished for, hvad deres barn fejler og at de oplever de tilbud 

om træning og stimulering af barnet, de får, som relevante og 

meningsfulde. Desuden er en undersøgelses- og behandlingsplan 

med at til at give familien overblik, hvilket igen giver tryghed. 

Diagnosticering

Den diagnostiske proces er afgørende for familiens funktionsniveau 
på længere sigt [2]. Derfor skal barnet, så tidligt som muligt, tilbydes 
relevante undersøgelser med henblik på diagnosticering og beskri-
velse af funktionsniveauet. Undersøgelserne skal både fokusere på 
handicappet og på de potentialer, der eventuelt kan kompensere 
for funktionstabet. Dette tilbud skal gives tidligst muligt, og der skal 
være en tidsramme for udredning og behandling. Ventetiden bør 
minimeres mest muligt af hensyn til den samlede familie. 

Træning

For handicappede børn og unge er vedligeholdelsestræning vigtig. 
Barnet skal derfor tilbydes relevant behandling, inklusive målrettet 
træning og stimulering. Vedligeholdelsestræning defi neres som: Mål-
rettet træning, som har til formål at forhindre yderligere funktions-
tab, og som skal medvirke til at fastholde eller forbedre det hidti-
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dige funktionsniveau. Det er desuden vigtigt, at der en målrettet 
plan for hvilke kompetencer, barnet kan optræne, for at kompensere 
for områder med funktionstab. Træning og behandling bør være 
evidensbaseret og kvalitetssikret på linje med andre behandlinger i 
sundhedssystemet. 

Forældrenes udbredte utilfredshed med træningstilbuddene til de-
res børn har medført, at børn af meget aktive forældre får et meget 
mere intensiveret træningstilbud end andre handicappede børn. Det 
betyder, at der er en skævfordeling af muligheder og midler. Dette 
bør give anledning til at overveje, om det generelle tilbud om træ-
ning af handicappede børn er opdateret til nutidens forventninger 
om tilbud fra det offentlige, og til det meget større engagement de 
mange forældre lægger i deres handicappede barn.

Behandlingsplan

Overordnet set bør der udarbejdes undersøgelses- og behandlings-
procedurer for de enkelte handicap, diagnoser eller tilstande, der så 
vidt muligt skal være evidensbaserede og landsdækkende. 

Der skal sammen med familien og evt. sammen med barnet/den 
unge udarbejdes en tidsafgrænset behandlingsplan og undersøgel-
sesplan. Den lægelige vurdering af barnet skal ske ud fra en hel-
hedsvurdering af barnet og dets familie. Desuden skal der indgå en 
vurdering af forældrenes aktuelle ressourcer.

Barnet skal have tilknyttet fast læge, hvilket i de fl este tilfælde 
vil være en pædiater, senere i forløbet muligvis en kommunallæge 
eller en praktiserende læge. Den faste (hospitals)læge koordinerer 
undersøgelses- og behandlingsprogrammet i hospitalsregi. 

Indsatsen både for det enkelte barn, og for de enkelte tilstande 
eller handicap, skal løbende dokumenteres, evalueres og kvalitets-
sikres i forhold til nationale og internationale standarder. Både når 
det drejer sig om udredning og behandling, og når det drejer sig om 
kommunikation og information til familien. 
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Der bør i højere grad være mulighed for udviklingsarbejde, 
forskning og efteruddannelse af alle fagpersoner med henblik på at 
forbedre kvaliteten af den samlede indsats.
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En ny model for habilitering 
– Kommunikation

En altafgørende faktor for familiens trivsel er, at familien oplever 

kommunikationen mellem sig selv og »systemet« som ligeværdig 

og relevant. Dvs. at de får den information, de har brug for, og at 

de forstår, hvad der bliver sagt og skrevet. 

Hverken for meget eller for lidt …

Kommunikation med forældrene må anses for at kræve særlig viden 
og indsigt. Forløbet af kommunikationen mellem fagfolk og foræl-
dre er af afgørende betydning for familiens og barnets trivsel på 
både kort og langt sigt [2]. Guidelines angående informations- og 
kommunikationsplan for forskellige tilstande og handicap bør udar-
bejdes, implementeres og løbende evalueres.

Forældrene– og hvis det er relevant: barnet – skal informeres på 
et forståeligt sprog om baggrunden for undersøgelserne, konsekven-
serne af diagnosen og funktionsnedsættelsen samt udviklingsmulig-
heder. Informationen skal være realistisk og positiv, lægge vægt på 
både styrker og svagheder hos barnet, og tage højde for forældrenes 
individuelle ressourcer og måder at tackle udfordringer på (me-
stringsstrategier). Skriftligt eller elektronisk materiale bør tilbydes 
løbende, da forældrenes behov for information kan være meget 
forskellige fra tid til anden.

Den vigtigste faktor i vellykket kommunikation er først og frem-
mest empati og forståelse for forældrenes reaktioner og situation; 
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desuden er præcis og åben information afgørende. Dette gælder alle 
fagfolk i både social-, sundheds- og undervisningssektoren. Planlæg-
ningen af kommunikationssituationen er vigtig, så samtaler foregår 
i uforstyrrethed, at der er tilstrækkelig med tid, at man tager hensyn 
til, hvem der skal være til stede (f.eks. begge forældre), at der er 
personlig opfølgning og gentagelse af informationer. Det er vigtigt, 
at forældrene hverken over- eller underinformeres.

En behandlingsplan er hjørnestenen 

En hjørnesten i kommunikationen skal være udformningen af en 
skriftlig behandlingsplan i samråd med forældrene. Planen skal 
revideres med jævne mellemrum. Desuden bør forældrene have 
skriftligt materiale om diagnose, behandlingstilbud, sociale rettig-
heder, patientgrupper mv. på et passende tidspunkt i forhold til den 
aktuelle situation. 

Der bør etableres tilbud om relevante kurser, hvor forældre og 
børn kan få information, inspiration og oplæring, som er relevant 
lige præcis for deres specielle situation. Her vil forældrene også få 
mulighed for at møde ligestillede forældre.
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En ny model for habilitering 
– Koordination

Den enkelte familie kommer i løbet af barnets opvækst i kontakt 

med en lang række forskellige fagpersoner. For at give familien et 

optimalt og sammenhængende habiliteringstilbud er det vig-

tigt, at denne koordineres. Koordinationen skal ske ud fra en klar 

arbejdsfordeling mellem de forskellige sektorer. 

Tværfaglighed og helhedstænkning 

Handicappede børn/unge og deres familier vil på forskellige tids-
punkter have brug for kontakt med sundhedsvæsenet (regionalt og 
kommunalt) og med social- og undervisningssektoren (kommunalt). 

Den første kontakt vil oftest være en børneafdeling, som evt. 
viderehenviser til en anden børneafdeling med større ekspertise. 
Allerede i hospitalsregi er der mange personer repræsenteret ved 
forskellige faggrupper, som familien skal forholde sig til – og person-
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kredsen udvides, når familien får kontakt til den kommunale sektor. 
Kommunikationen mellem hospitalssektoren og kommunalsektoren 
er som regel mangelfuld og langsommelig.

»Målet er at sikre det enkelte barn/unge og dets familie den nød-
vendige tværfaglige hjælp og bistand. Dette bør ske ud fra helheds-
tænkning, brugerindflydelse, individuelle koordinerede behandlings/
træningsplaner og fleksibilitet. Grundig og forståelig information 
om sociale rettigheder og tilbud er altafgørende for familiens videre 
livsplanlægning«.

Koordinationsmøder

Den ansvarlige læge (hyppigt lægen på børneafdeling, hvor barnet 
bliver behandlet) indkalder hurtigst muligt efter aftale med for-
ældrene til et koordinationsmøde, hvor der orienteres om barnets 
handicap/funktionsnedsættelse, og man efterfølgende drøfter 
behandlings- og træningsforløbet. Desuden drøfter man behov for 
hjælpemidler, afl astning, specialinstitution, specialundervisning, 
fritidstilbud, ungdomsuddannelse etc. 

Følgende personer bør deltage i koordinationsmødet: Forældrene, 
og når det er relevant barnet/den unge, den ansvarlige hospitalslæ-
ge, barnets/familiens egen sagsbehandler, kommunallæge/praktise-
rende læge, fysioterapeut, ergoterapeut – og hvis relevant repræsen-
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tanter fra specialinstitution, specialskole og pædagogiskpsykologisk 
rådgivning (PPR).

Familien bør herefter have tre faste kontaktpersoner: læge, social  -
rådgiver og psykolog, alt efter familiens aktuelle behov. Disse faste 
kontaktpersoner er hovedansvarlige for den lægelige, social faglige 
og pædagogisk-psykologiske koordination. Behovet for kon takt-
personer kan variere afhængigt af barnets alder. Mindre børn vil 
måske i højere grad have behov for fysioterapeutisk og ergoterapeu-
tisk behandling, mens større børn også har behov for pædagogisk-
 psykologisk indsats. 

Der afholdes koordinationsmøder mellem forældre, faste kontakt-
personer og øvrige relevante fagpersoner, når der er behov for det. 
Koordinationsmøderne vil optimere vidensdeling om det enkelte 
barns situation, muliggøre en samlet behandlingsplan, der også er 
bevillingsmæssig dækning for, og nedsætte sagsbehandlingstiden og 
dokumentationsarbejdet imellem instanserne betydeligt. 

Der bør holdes et årligt koordinationsmøde, evt. fl ere, i de første 
år umiddelbart efter konstateringen af handicap. Som minimum 
skal der afholdes koordineringsmøder:

1. i god tid før barnet starter i specialinstitution
2. i god tid før barnet starter i specialskole
3. ved afslutningen af skolegangen – her er det naturligt, at de 

kommende fagpersoner i »voksendelen« deltager.
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En ny model for habilitering 
– Kontinuitet

De mange forskellige og skiftende fagpersoner, som familierne 

skal forholde sig til, er en stor stressfaktor. Kontinuiteten skal sik-

res. Herved minimeres risikoen for at informationer går tabt, for 

at ansvaret ikke bliver tydeligt placeret og for at sagsbehandlin-

gen forlænges. Alt sammen for at sikre familien og det handicap-

pede barn en optimal indsats.

Familiens trivsel på både kort og langt sigt

Tidlig og kontinuerlig indsats er vigtig. Både for at fremme barnets 
udvikling, trivsel og selvstændighed, og for at sikre familiens trivsel 
og funktion på både kort og langt sigt. Dette gælder både konti-
nuiteten af selve indsatsen i forhold til det handicappede barn og 
familien, men også personkontinuiteten. Ved kontinuitet forstås, 
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at specifi kke fagpersoner sammen med familien udarbejder tidsaf-
grænsede behandlings- og træningsplaner, som løbende revurderes i 
forhold til barnets udvikling og trivsel, under hensyntagen til famili-
ens samlede situation.

Desuden skal der opbygges et system, så relevante oplysninger 
kontinuert fi ndes hos de relevante personer. Hermed kan man ned-
sætte tidsforbruget imellem sektorerne, reducere risikoen for fejl og 
– ikke mindst – mindske forældrenes administrative arbejdsbyrde. 
Forældrene skal selvfølgelig have fuldmagt over hvilke oplysninger, 
der må cirkuleres. Man kan forestille sig en slags vandrejournal, 
fælles fi l eller lignende, hvor alle relevante oplysninger fi ndes, så 
sagsbehandlingen ikke forsinkes af dokumentation, der først skal 
frembringes.
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Forslag til en ny 
organiseringsmodel

I det følgende foreslår vi en todelt, regionsbaseret model. Denne 

model er i lighed med organiseringen inden for andre områder 

baseret på, at ansvaret for specialiseret behandling ligger på regi-

onsniveau. Den opfølgende lægelige behandling samt den psyko-

logiske og pædagogiske indsats ligger på det kommunale niveau. 

I denne forbindelse betyder behandling også sagsbehandling.

En teambaseret model

Det centrale i denne model er, at den behandlingsmæssige og den 
sociale indsats koordineres og planlægges i team, så indsatsen opti-
meres og tilpasses den faktiske situation i familien, og den nødven-
dige viden om barnet og familien altid er til stede hos de relevante 
fagpersoner.

Ansvaret bør fordeles mellem et regionalt og et kommunalt habi-
literingsteam, hvor de involverede faggrupper arbejder sammen i 
team omkring det enkelte barn. Det regionale habiliteringsteam 
foreslås forankret i den regionale børneafdeling med speciel eks-
pertise, evt. med oprettelsen af en særlig habiliteringsenhed med 
selvstændig klinisk funktion, som det for eksempel fi ndes i Sverige 
[14].

Børn med svære, sjældne eller komplicerede handicap eller særlige 
sociale behov og omstændigheder bør tilknyttes et regionalt habi-
literingsteam. Børn med lettere handicap eller fra store handicap-
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grupper, hvor der kan samles tilstrækkelig ekspertise i kommunerne, 
bør være tilknyttet det kommunale habiliteringsteam.

Det afhænger altså af handicappets type og sværhedsgrad, af 
familiens øvrige forhold, og om det skal være det regionale habilite-
ringscenter eller det kommunale habiliteringsteam, der er centrum 
for habiliteringstilbuddet.

 Det skal i alle tilfælde skriftligt aftales mellem alle parter – også 
forældrene – hvor barnet er tilknyttet, og hvilken navngiven person 
der er tovholder for familien.
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Habiliteringscentre

Idéen med habiliteringscentrene er, at man her arbejder team-

baseret med de til enhver tid relevante fagpersoner for det handi-

cappede barn og dets familie. Familien skal have en fast kontakt-

person. Eksperterne skal så vidt muligt komme til barnet. 

 
Regionsniveau

Følgende faggrupper skal være tilknyttet det regionale habiliterings-
center, som direkte ansatte eller på konsulentbasis:

Pædiatere (neuro), børne- og ungdomspsykiatere, ortopædkirurger, 
øjenlæger, øre-, næse-, halslæger, tandlæger, sygeplejersker, fysio-
terapeuter, ergoterapeuter, kliniske psykologer, kliniske diætister, 
socialrådgivere, talepædagoger og specialpædagoger.

Habiliteringscentrets opgaver:

–  Lægelig udredning, behandling og vejledning, herunder udarbej-
delse af individuelle planer og målsætning for lægelig behand-
ling, opfølgning og træning

–  Tilsyn med indlagte handicappede børn
–  Koordineret samarbejde med det kommunale habiliteringsteam
–  Lægeligt videns- og informationscenter
–  Forskning og udvikling/kvalitetssikring inden for diagnostik, 

behandling, træning og stimulation og familiefunktion på såvel 
det regionale som det kommunale niveau

–  Undervisningstilbud til forældre og børn/unge angående f.eks. 
specifi kke handicap, tilvænning til livet med et handicappet 
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barn, sociale rettigheder, kommunikation med barnet, proble-
mer på forskellige alderstrin osv.

–  Specialiseret tilbud til grupper af forældre, børn og unge med 
forskellige vanskeligheder

– Udarbejdelse af skriftligt informationsmateriale til mange 
forskellige forældregrupper angående deres barns handicap, 
behandlingsmuligheder, træning og prognose. Desuden gene-
relle regler om støttemuligheder, patientforeninger, rådgivning, 
fonde, kursuscentre mv.

–  Formidling af faglig information og viden om handicappede 
børn og deres familier til det politiske og administrative niveau

–  Uddannelse af alle personalegrupper.

Kommunalt niveau

På kommunalt niveau bør der være et habiliteringsteam med føl-
gende faggrupper tilknyttet:

– Socialrådgiver, læge (pædiater, praktiserende læge, kommunal-
læge), psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, talepædagog, 
specialpædagog/speciallærer.

Dette team kan være »murstensløst«, men det kan også have fast 
adresse med relevante udrednings- og behandlingstilbud – et kom-
munalt børnecenter for habilitering. Det kommunale habiliterings-
team bør have et fast samarbejde med det regionale habiliterings-
center, og deltage i de koordinerende møder om det enkelte barn i 
de tilfælde, hvor barnet er tilknyttet det regionale team.

Fagfolk i det kommunale habiliteringsteam og på det regionale 
habiliteringscenter bør koordinere efteruddannelse og supervision af 
alle faggrupper. 
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Socialsektor

Sagsbehandling af familier med handicappede børn bør være en 
specialopgave, der udføres af socialrådgivere med særlig viden på 
dette felt, og med den højest mulige grad af personkontinuitet. 

Familiens socialrådgiver i kommunens socialforvaltning/handi-
capforvaltning/ børneforvaltning er ansvarlig for – sammen med 
forældrene – at barnet og familien modtager relevante hjælpe- og 
støttetilbud. Socialrådgiveren skal være fast medlem af teamet 
omkring barnet. Han/hun vil i de fl este tilfælde være tovholder og 
dermed den, der er ansvarlig for indkaldelse af koordinationsmøder.

Socialrådgiveren udarbejder sammen med forældrene og barnet/
den unge en social handlingsplan, der revideres ved behov. Hand-
lingsplanen koordineres i det lokale habiliteringsteam, så alle nød-
vendige oplysninger, undersøgelser mv. forefi ndes. Handlingsplanen 
revideres især i forbindelse med overgangen fra småbarn til førsko-
lebarn, førskolebarn til skolebarn, skolebarn til ung, ung til voksen. 

Den samlede indsats på både det sundhedsfaglige, sociale og pæ-
dagogisk-psykologiske område bør løbende evalueres på regionalt 
niveau, for at sikre ensartede forhold for familier forskellige steder i 
landet og regionen.

Undervisningssektor

Den pædagogisk-psykologiske rådgivning (PPR) er ansvarlig for at 
vurdere behovet for specialundervisning og for at rådgive familien 
om undervisningstilbud. Hertil hører også at følge op på undervis-
ningstilbuddet, så det er vigtigt, at PPR deltager i relevante koordi-
nationsmøder, og at PPR stiller talepædagogisk bistand til rådighed 
fra småbarnsalderen.
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STRUKTUR

Familie
Barnet, forældre, 
søskende, netværk

Regionalt habiliteringsteam
Neuropædiater, specialsygeplejerske, 
ergo- og fysioterapeut, specialpæda-
gog/lærer, psykolog, socialrådgiver, 
evt.: ortopædkirurg, børnepsykiater 
eller andre speciallæger, tandlæge 
og talepædagog

Lokalt habiliteringsteam
Læge (pædiater, praktiserende 
læge, kommunallæge), ergo- og 
fysioterapeut, pædagog/lærer, 
socialrådgiver og psykolog

FUNKTIONER

Regionalt habiliteringsteam
Tovholder i komplicerede situationer 
eller sjældne tilfælde, udarbejdning 
af udredningsprogrammer, kommuni-
kationsvejledninger og skriftligt ma-
teriale til forældrene, forældre/børn-
undervisning, evaluering af indsatsen, 
mulighed for uvildig information og 
rådgivning af forældrene, forskning, 
undervisning

Lokalt habiliteringsteam
Tovholder i ukomplicerede 
situationer, samarbejde 
med lokale institutioner 
mv., uddannelse og vejled-
ning af personale

Fælles funktioner
Handleplan og målsætning for hvert 
enkelt barn
Skriftlig aftale om tovholderfunktion
Afholdelse af regelmæssige teammø-
der afhængigt af behov
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Vi kan gøre det bedre

I Børnekonventionen, artikel 23, fremgår det, at børn med fysiske 

og eller psykiske handicap bør sikres et indholdsrigt og menneske-

værdigt liv med aktiv deltagelse i samfundslivet.

FN’s børnekomite i Genève, der følger implementeringen af Børne-
konventionen i de forskellige lande, havde i september 2005 bl.a. 
følgende anbefalinger til Danmark:

– Børn med handicap bør sikres i de kommunale politikker
– Børn med handicap bør sikres sociale ydelser
– Uddannelsesmulighederne for børn med handicap bør sikres.

For at leve op til disse krav, og for at øge forældrenes tillid og til-
fredshed med systemet og den hjælp de får, er der et påtrængende 
behov for et formaliseret og organiseret samarbejde mellem regio-
ner og kommuner samt mellem forældre til handicappede børn og 
alle de involverede fagpersoner. 
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Danmark lever med sin lovgivning på området op til velfærdssam-
fundets principper og forventninger om, at familier med handicap-
pede børn kan få den nødvendige støtte og bistand. Men en større 
opmærksomhed på området er nødvendig for at lovgivningens ånd 
bliver anvendt i praksis.

Alle ovenstående forslag er i overensstemmelse med nyere forskning og anbefalin ger 

fra udlandet, for eksempel American Academy of Pediatrics’ anbefalinger fra 1999 

[12] og rapporten »Habilitering av barn. En faglig vurdering og tilråding« fra det 

norske Social-og helsedirektorat 2004 [4].

Indholdet af denne publikation har været forelagt De Samvirkende Invalideorga-

nisationer, Dansk Selskab for Neuropædiatri, og Dansk Pædiatrisk Selskab.

Følgende fagpersoner har i startfasen bidraget med viden og idéer i dialog med 

Lægeforeningens Børneudvalg/Sundhedskomité:

Overlæge Ole Sylvester Jørgensen, Bispebjerg Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling,

overlæge Inge Fabricius Hansen, Børneafdelingen ved Glostrup Hospital,

overlæge Liselotte Skov, Børneafdelingen ved Glostrup Hospital,

overlæge Niels Illum, Børneafdelingen ved Odense Universitetshospital,

seniorforsker, MSc, Steen Bengtsson, Socialforskningsinstituttet,

repræsentanter fra Barn- och Ungdomshabiliteringen i Malmö.
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