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Indledning 
Visioner og mål for Børneterapien 2015 er dels en evaluering af Visioner og mål for 2014 samt et kig fremad 

mod 2015 og endnu længere. 2014 har været et forrygende år, hvor den gode udvikling fra 2013 er fortsat. 

Alle har bidraget – tak for det! 

Året der gik - 2014 
Der har været en lang række indsatsområder og aktiviteter i 2014, som indgår i nedenstående evaluering. 

APV og trivsel – pladsproblemer, supervision samt tid til dyberegående 

samarbejde 
Indsatsområder for 2014 tog afsæt i den APV, som blev lavet i efteråret 2013. Den altoverskyggende 

udfordring er de aktuelle pladsproblemer og den tilsyneladende lange udsigt til en langvarig løsning. I 2014 

er det dog lykkedes at udvide med et rum i nummer 5 samt et rum og et køkken i nummer 17. Endvidere 

har Børneterapien åbnet en lille filial på Amager Fælledvej.  

Supervision har fortsat været en fast del af møderullet for onsdagsmøderne, og alle nyansatte har fortsat 

tilknyttet en mentor.  

Tiden til det dyberegående samarbejde mellem fysioterapeuter og ergoterapeuter omkring det enkelte 

barn har været svær at få til at gå op i en højere enhed. Intentionerne er i orden, men det synes svært at 

koordinere. 

Venteliste 
Ventelisten har været et gennemgående opmærksomhedspunkt og er det stadig. Trods kraftig udvidelse af 

personalegruppen, er der stadig 4 - 6 måneders ventetid på både fysioterapi og ergoterapi  

Moderniseringsplan – det gode liv i nye rammer 
Børneterapien deltager i den fortsatte proces omkring det gode liv i nye rammer. Børneterapien er meget 

udfordret i forhold til de fysiske rammer, såvel på grund af, at lokalerne er fordelt i mange huse og på grund 

af den lange venteliste, som skyldes manglende mulighed for at udvide rent pladsmæssigt.  

Bassin 
Der er fortsat udfordringer med bassinet i forhold til at overholde de lovmæssige krav samt en utæthed i 

hæve-sænkebunden. Aktuelt er der ved at blive udarbejdet et tilbud, der kan rette op på problematikkerne.  

AVALEO og I-Pads 
I januar lykkedes det endelig at få AVALEO op at køre som Børneterapiens dokumentations- og 

sagstyringssystem samtidig med, at alle terapeuter fik I-pads. Det har sikret og effektiviseret de lovmæssige 

og sagsmæssige arbejdsgange betragteligt. Indkøringen gik over al forventning takket være stor indsats fra 

AVALEO-gruppen og den store imødekommenhed generelt.  
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Cykelcamp 
I juni måned holdt Børneterapien for første – men forhåbentlig ikke sidste – gang cykelcamp. Det blev en 

fantastisk uge på Teglværksgrunden med masser af cykling på pladsen og i nærområdet. I pauserne var 

stort set alle ude at spille fodbold. Der blev knyttet mange nye venskaber og lært meget den uge.  

En times motion om dagen for børn med særlige udfordringer 
Børneterapien har deltaget i planlægning og afholdelse af en markedsdag med henblik på vidensdeling 

omkring bevægelse til børn med særlige udfordringer. Det blev en forrygende aften i Rådhushallen med en 

masse stande og et inspirationsoplæg ved Team Tvilling. 

Tværfaglig opstart 
Tværfaglig opstart blev videreført fra 2013. Det er nu til fulde implementeret, at der holdes opstartsmøder 

ud fra en fast dagsorden, når et barn starter i Børneterapien, men det lykkes desværre ikke hver gang at 

starte fysio- og ergoterapi samtidig grundet lang venteliste. 

Barnet i centrum – familien i fokus 
Børneterapien deltager sammen med handicaprådgiverenheden og sundhedsplejen i et projekt omkring 

optimeret indsats til børn med Cerebral Parese i samarbejde med Helene Elsass Centret. I alt deltager fem 

kommuner og tre regionshospitaler i projektet ud over Helene Elsass Centret.   

EACD – familiecentreret tilgang 
I juli deltog Børneterapien på den årlige EACD-konference i Wien med en poster vedrørende 

familiecentreret tilgang. Forinden blev godt 60 familier spurgt til deres oplevelse af, hvorvidt de bliver 

inddraget i deres børns forløb.  

Velfærdsteknologi og Mitii 
Projektet omkring velfærdsteknologi for Sociale Institutioner har været under forberedelse centralt 

gennem 2014 og går først i drift i 2015.  

Børneterapien har sommeren 2014 startet Mitii op i første omgang med en et-årig kontrakt på i alt 5 

licenser, der gør det muligt, at 5 børn samtidig kan træne hjemme med Mitii i forløb af cirka 12 uger. Ved 

udgangen af 2014 stod der en del børn på venteliste til Mitii. 

Dyssegårdsskolen 
I slutningen af 2013 fandt Dyssegårdsskolen og Børneterapien sammen om et kommende fælles tiltag med 

fysio- og ergoterapeutisk indsats til indskolingen på Dyssegårdsskolen. Projektet løb til sommerferien 2014, 

hvor Børneterapien måtte sige nej til at fortsætte samarbejdet grundet nødvendig prioritering af børn på 

venteliste. 

CPOP 
CPOP er nu så godt som i drift for børn med CP født efter 2008. CPOP medfører mange timer til 

undersøgelse, udfyldelse af protokoller og deltagelse i konferencer på hospitalerne. Det styrker 

samarbejdet på tværs af sektorerne, og underbygger skabelsen af evidens, men det er ikke til at komme 

uden om, at det er tidskrævende.  
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Udvikling og fordybelsesdage 
I 2014 har der været afholdt interne kurser i sorg og krise samt kognition ved Marianne Verdel samt Tegn til 

Tale ved Pia Bente Vinther og Sanne Lundquist. Endvidere har der været undervisning i AVALEO og blevet 

udviklet koncept for cykelcamp. I slutningen af året blev de monofaglige møder opprioriteret på baggrund 

af et ønske fra terapeuterne.  

2014 var første år med udviklingsterapeuter. Året er blevet brugt på at støtte op om ovennævnte 

aktiviteter samt at skabe rammer for udviklingsarbejdet. 2015 startes med at skabe en vision og plan for 

det fremtidige udviklingsarbejde. 

Der er fortsat stort ønske om adgang til digitale litteratursøgedatabaser med henblik på at højne 

muligheden for søgning af evidens. 

VISO 
Børneterapien har løst flere VISO-sager rundt i landet i samarbejde med Center for Hjerneskades 

børneneuropsykologer. 

Børneforløb  
Børneterapien har fortsat større søgning end det rent kapacitetsmæssigt er muligt at imødekomme. Den 

store søgning har betydet en sund og bæredygtig økonomi, der gør det muligt at sænke taksterne med 

knapt 12 % i 2015. Siden 2012 er omsætningen steget med 66 % takket være en målrettet indsats fra hele 

Børneterapien. 

Antal forløb  

Nedenstående diagram viser, hvor mange af hver enkelt forløbstype, der er igangsat i 2014. Samme barn 

kan godt have op til flere ydelser, da hver bevilling udløser et nyt forløb. Der må påregnes en mindre 

usikkerhed, da AVALEO først blev taget i brug i starten af januar. 
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Nærvær/fravær 
Med udgangspunkt i OPUS 157 fremstår Børneterapien til at have et sygefravær på 1,63 % med en 

spredning fra 0,42 - 6,05 %. Det samlede fravær ligger på 23,03 %, hvilket skyldes, at seks medarbejdere har 

været på barsel i 2014.  

Samarbejdsparter 
Kontakt til samarbejdsparter har som altid været højt prioriteret. Internt samarbejder Børneterapien 

specifikt med de øvrige Sociale Institutioner og tilhørende konsulenter samt Sundhedsplejen, PPR, 

handicaprådgiverne og Tranehaven ud over de mange institutioner og skoler, som vi har kontakt til gennem 

de enkelte børn. I 2014 har Børneterapien styrket samarbejdet med Strategisk Support samt Forebyggelse 

og Sundhedsfremme gennem projektet omkring en times motion til børn med særlige udfordringer og 

velfærdsteknologiprojektet. Endvidere har Børneterapien en plads i Sundhedsforum. 

Eksternt har Børneterapien samarbejde med Geelsgårdskolen, Rødovres børnefysio- og ergoterapeuter, 

Børne- og ungecentret for børn med erhvervet hjerneskade, Børnecentret i Københavns Kommune, CPOP, 

Herlev Hospital, Helene Elsass Centret, Center for Hjerneskade, Ergoterapeutforeningen og Danske 

Fysioterapeuter samt Fysio- og ergoterapeutuddannelserne på Metropol. Hertil kommer naturligvis 

samarbejde med de godt 15 kommuner, som køber ydelser i Børneterapien. 
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Indsatsområder for 2015 
I 2013 lavede Børneterapien et indsatskatalog med 62 indsatsområder, som enten kaldte på 

opmærksomhed eller var væsentlige byggesten for Børneterapiens arbejde. Disse områder er væsentlige 

fortsat at yde opmærksomhed, hvorfor de igen i år er medtaget, de fleste dog på listen over områder, der 

er overgået til drift. Punkterne fremstår herunder. Efterfølgende fremstilles specifikke indsatsområder for 

2015.  

 

Indsatsområder fra 2013 og 2014, der er overgået til drift  
 APV 

 Sociale arrangementer 

 Personalegoder 

 Arbejdsmiljøprisen til Børneterapien 

 Networking 

 Samarbejde med forvaltningen 

 Samarbejde på tværs af Bank-Mikkelsens 

Vej 

 Studerende 

 Deltagelse i internationale konferencer 

 Medier, konferencer, seminarer og 

faglige foreninger 

 Hjemmeside 

 Normering 

 Teamorganisering 

 Struktur og planlægning 

 Retningslinjer og procedurer 

 MUS 

 Beslutningsprocesser 

 Opfølgning 

 Synlighed 

 Information 

 Fælles vision 

 Kreativitet og nytænkning 

 Kontakt til andre kommuner 

 Teambuildning 

 Planlægningsdage 

 Deltagelse i arbejdsmiljøkonferencer 

 Ensartede kørselsregler 

 Ydelseskatalog 

 Mere ud i børnenes nærområde 

 Mulighed for øget indtjening 

 Visitationsteam  

 Organisering 

 Fælles udviklingsplan 

 At bringe kompetencer i spil 

 Interne kurser 

 Faglig sparring mono- og tværfaglig 

 Specialisering 

 Faste hold 

 Inklusion  

 Kalenderstyring 

 Registrering af ydelser/tidsforbrug 

 Administrative opgaver 

 Løn 

 Telefonbetjening 

 Tværfaglig opstart 

 

 

Indsatsområder på sigt 
 Udendørs legeplads 

 Skriveplads til alle  

 Udbud af kurser/undervisning 

 Fundraising 

 Deltagelse i forskningsprojekter 
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Specifikke indsatsområder for 2015 
Indsatsområderne for 2015 er oplistes kort herunder og gennemgås herefter mere detaljeret: 

 Nedbringelse af venteliste/pladsmangel/fysiske forhold 

 

 Familiecentrering 

 

 Intensiv træning 

 

 Afslutning af forløb 

 

 Organisering af testområdet 

 

 Dokumentation – klare mål og planer 

 

 Velfærdsteknologi 

 

 Sommercamp 2015 

 

 OL 2015 

 

 EACD 2015 

  


